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BN88212

Dětská edukativní 
hra
Cena: 465 Kč
na str. 438

AK20547

Vyjádři své emoce!
Cena: 515 Kč
na str. 639

BE22611

Země víl - hra
Cena: 1110 Kč
na str. 718

LR4108EI

Mozaika ze šroubů
Cena: 815 Kč
na str. 426

AK20614

Dotykové 
provlékání
Cena: 660 Kč
na str. 262

BE22900

Rovnovážná houpačka 
- Ještěrka
Cena: 695 Kč
na str. 251

JH50150

Továrna na tvary
Cena: 920 Kč
na str. 243
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Vkládací puzzle 
Dřevěné puzzle, které znázorňuje 
jednotlivé části stavby těla zvířat a rostlin. 
Dřevěný box slouží jako šablona.
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0179Z - Želva 200 Kč

MN0180Z - Rybka 200 Kč

MN0181Z - Kůň 200 Kč

MN0182Z - Žabka 200 Kč

MN0178Z - Pták 200 Kč

MN0183B - Strom 200 Kč

MN0278B 530 Kč

Karty - Tvary listů 
Karty pomáhají dítě učit přechod z konkrétního tvaru listu až k jeho abstraktní 
verzi. K dispozici jsou tři sady s 18 kartami. První sada ukazuje tvar listu vyplněný 
zelenou barvou, druhá má obrys o tloušťce 1 cm a třetí už jen 1 mm.
Rozměr: 10 x 10 cm. Věková kategorie: 3+ 

Zakladatelkou metody Montessori byla italská lékářka Dr. Maria Montessori. 
Svými názory způsobila v dějinách pedagogiky převratné změny v pohledu na výchovu a vzdělávání dětí. 

Na základě princípů jejího výzkumu pracuje množství škol a předškolních zařízení po celém světě. 

Podstatou metody Montessori je přizpůsobování prostředí individuálním potřebám dítěte, čímž se mu umožňuje dosažení jeho 
maximálního potenciálu. Montessori je svobodný prostor a místo, kde každý zažije radost z toho, že něco dokáže.

Montessori pomůcky jsou vyrobeny hlavně z přírodních materiálů. Jednotlivé pomůcky jsou konstruované tak, aby s nimi dítě mohlo 
pracovat samostatně, aby mohlo samo dojít k výsledku a ověřit si jeho správnost. 

Smysluplné aktivity a hra s pomůckami, kterých základem je přehlednost, srozumitelnost, jasné uspořádání a přizpůsobení 
se potřebám dětí, nenásilnou cestou rozvíjejí jejich osobnost, samostatnost a tím i zodpovědnost.

Montessori je svobodný 
prostor plný touhy 
objevovat, zkoumat 

a zkoušet. Je to místo, 
kde každý zažije radost 
z toho, že něco dokáže.

i pro

i pro

MN0020S 925 Kč

Stojan se šrouby - varianta B
Sada obsahuje šrouby s kulatou hlavičkou.
Pomůcka pro malé děti. Podporuje rozvoj zraku 
a hmatu. Šrouby různých velikosti se šroubují 
do různě širokých jamek.
Rozměr: 42 x 6 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0284O 415 Kč

Puzzle - Tvary
Pomůcka na rozlišování tvarů a rozvíjení 
jemné motoriky. Úkolem dětí je vkládání 
tvarů do správných otvorů.
Rozměr: 22,5 x 22,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0026P 215 Kč

Deska s kolíčky
Destička + 12 ks kolíčků o stejné velikosti. 
Vhodné k trénování správného držení tužky.
Rozměr: 12 x 12 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

MN00132M 935 Kč

Jabloňová hra
Matematická a smyslová pomůcka dobrá 
na nácvik jemné motoriky a matematických 
úkolů na sčítání a odčítání. 
Rozměr: 46 x 32 cm.
Věková kategorie: 3+
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MN0034P 420 Kč

Zapínací rám - Patent 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitými 
patentky. Trénink jemné motoriky imitací 
zapínání a odepínání.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0033P 420 Kč

Zapínací rám - Háček a očko 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitými 
háčky a očky. Trénink jemné motoriky imitací 
zapínání a odepínání.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0036P 485 Kč

Zapínací rám - Přezka 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitými 
přezkami. Trénink jemné motoriky imitací 
zapínání a odepínání.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0038P 485 Kč

Zapínací rám - Tkaničky 
Dřevěný rám s pásem textilie, dírkami 
a šňůrkami. Trénink jemné motoriky imitací 
šněrování bot.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0039P 420 Kč

Zapínací rám - Suchý zip 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitým 
suchým zipem. Trénink jemné motoriky 
imitací provlékání a zapínání oděvů.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0027P 420 Kč

Zapínací rám - Malé knoflíky 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitými 
malými knoflíky. Trénink jemné motoriky 
imitací zapínání oděvů.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0028P 420 Kč

Zapínací rám - Velké knoflíky 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitými 
velkými knoflíky. Trénink jemné motoriky 
imitací zapínání a odepínání oděvu.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věkova kategorie: 3+ 

MN0035P 420 Kč

Zapínací rám - Zip 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitým 
zipem. Trénink jemné motoriky imitací 
zipování oděvu.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0037P 420 Kč

Zapínací rám - Batohové 
zapínání 
Dřevěný rám s pásem textilie a našitým 
batohovým zapínáním (klipsy). Trénink jemné 
motoriky imitací zapínání a odepínání.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0029P 420 Kč

Zapínací rám - Mašle 
Dřevěný rám s pásem textilie a mašlemi. 
Trénink jemné motoriky imitací vázání mašle.
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategóoie: 3+ 

MN0030P 420 Kč

Zapínací rám s tkaničkou 
Dřevěný rám s pásem textilie a tkaničkami. 
Trénink jemné motoriky imitací šněrování 
oděvu. Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0031P 420 Kč

Zapínací rám - Zavírací 
špendlíky 
Dřevěný rám s pásy textilie a 4 zavíracími 
špendlíky. Trénink jemné motoriky imitací 
zapínání a odepínání oděvu. 
Rozměr: 31 x 31 cm
Věková kategorie: 3+ 
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MN075HG 885 Kč

Puzzle - mapa Evropa 
Dřevěné puzzle má přesně takový počet dílů, 
kolik je států Evropy, plus se jednotlivé státy 
od sebe liší i barevně. Prostřednictvím zraku 
a hmatu, děti začínají poznávat geografii. 
Speciálně konstruované držáčky každé země 
jsou v bodě, kde se nachází její hlavní město.
Rozměr: 57 x 45 cm.
Věková kategorie: 3+

MN058AG 115 Kč

Kontrolní mapa - Evropa 
- bez popisků 
Doplněk Puzzle - mapa Evropy.
Rozměr: 57 x 45 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN074HG 885 Kč

Puzzle - mapa světa 
Dřevěné puzzle má přesně takový počet dílů, kolik 
je kontinentů, které se od sebe liší 
i barevně. Prostřednictvím zraku a hmatu, děti 
začínají poznávat geografii.
Rozměr: 57 x 45 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0018G 895 Kč

Glóbus - Barevné kontinenty 
Díky tomuto glóbu se dítě vizuálně seznámí 
s rozložením světa a kolik vody a pevniny 
zahrnuje povrch planety. Jednotlivé 
kontinenty jsou barevně rozlišeny.
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Montessori je svobodný 
prostor plný touhy 

objevovat, zkoumat a zkoušet. Je 
to místo, kde každý zažije radost 

z toho, 
že něco dokáže.

i pro

i pro

i pro

i pro

MN00276G 1 650 Kč

Svět s vlajkami
V sadě je celkem 36 ks vlajek. Dítě se 
pomocí této pomůcky učí polohy států světa 
a podobu jejich státní vlajky. Manipulace 
s vlajkami rozvíjí jemnou motoriku 
a koordinaci oko - ruka.
Rozměr: 53 x 35 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0079G 790 Kč

Planety - dřevěné puzzle
Sada obsahuje šrouby s kulatou hlavičkou.
Pomůcka pro malé děti. Podporuje rozvoj zraku 
a hmatu. Šrouby různých velikosti se šroubují 
do různě širokých jamek.
Rozměr: 30 x 25 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2209699 469 Kč

Vkládací puzzle - Západ slunce
Balení obsahuje 19 ks a podložku. 
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2209700 469 Kč

Vkládací puzzle 
- Domečky se střechou
Balení obsahuje 19 ks a podložku. 
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2209698 469 Kč

Vkládací puzzle - Duhové kruhy
Balení obsahuje 12 kruhů a podložku. 
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 
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MN0021S 1060 Kč

Tlakové válečky 
Dřevěný podnos se 6 páry válečků, s různým 
odporem při stlačení pístu s černými
a bílými vršky na spárování. Trénink jemné 
motoriky.
Rozměr: 20 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN044AS 4090 Kč

Válečky s úchyty (sada 4 ks) 
4 sady dřevěných hranolů s 10 kruhovými 
otvory, do kterých přesně pasují dřevěné 
válečky s úchyty. Dvě sady se liší pouze 
v jedné dimenzi (šířce nebo výšce), zbylé 
ale už ve dvou (výšce i šířce). Dítě si tak 
trénuje prostorové vidění, jemnou motoriku, 
koordinaci a posloupnost.
Rozměr: 45 x 6,5 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0260S 725 Kč

Teplotní destičky 
Sada 6 párů destiček z různých materiálů 
(sklo, mramor, dřevo, korek, látka, kov).
Děti po přiložení destičky na zápěstí, spárují 
destičky podle jejich teploty.
Rozměr krabičky: 15,7 x 13 x 7,5 cm.
Rozměr destičky: 8 x 4 x 0,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0011S 790 Kč

Hmotnostní destičky 
s krabičkami 
Sada 3 krabiček po 6 destičkách 
v odlišných barvách na trénování srovnávání 
hmotnosti. Nejsvětlejší jsou nejlehčí, nejtmavší 
jsou nejtěžší. 
Rozměr krabičky: 28,5 x 10,2 x 7 cm. 
Rozměr destičky: 6 x 8 x 1,1 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0005S 605 Kč

Barevné destičky 3 - Odstíny 
Dřevěné destičky v 11 barvách (červená, modrá, žlutá, zelená, fialová, 
oranžová, hnědá, růžová, bílá, černá, šedá). Trénink barvocitu-vnímání 
barevných rozdílů. Destičky jsou uloženy v dřevěném boxu.
Rozměr boxu: 20 x 10 x 5 cm. Rozměr deštičky: 6 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0007S 1450 Kč

Barevné destičky 2 - Rozšířená sada 
Doplňkový box barevných destiček obsahuje 4 odpovídající 
odstíny každé z barev.
Rozměr boxu: 25 x 25 x 5 cm. Rozměr destičky: 6 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro
i pro

i pro
i pro

i pro i pro

MN0003S 675 Kč

Stojan se šrouby - varianta A
Stojan se šrouby je vyroben z masivního dřeva, 
do kterého je zasunutých sedm různě velkých 
celokovových šroubů s maticemi. Velikost 
jednotlivých otvorů ve stojanu je různá, avšak vždy 
odpovídá závitu jednoho konkrétního šroubu. Dítě 
se tak brzy naučí, že je třeba dávat pozor na to, aby 
šrouby správně pasovaly.
Rozměr: 30 x 8 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0257S 4150 Kč

Konstrukční trojúhelníky - 5 sad
Smyslová pomůcka, která obsahuje 5 sad 
trojúhelníků, z nichž je možné skládat další 
geometrické tvary.
Rozměr: cca 21 x 23 cm.
Věková kategorie: 3+

Vkládací puzzle - Barvy a Tvary
Balení obsahuje 36 dílků v 12 odstínů. 
Rozměr: 28 x 28 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2203217 - červená, žlutá, modrá 469 Kč

RO2203218 - oranžová, fialová, zelená 469 Kč

RO2203219 - šedá, hnědá, růžová 469 Kč
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MN0128M 535 Kč

Číslice a žetony,  
sudá-lichá 
Děti si procvičují význam čísel tím, 
že k nim přiřazují odpovídající počet 
žetonů.
Rozměr: 11 x 9 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

MN0210M 490 Kč

Malé papírové karty s čísly 1-9000 
Papírové karty v dřevěném boxu, učí děti pochopit 
desítkovou soustavu. Jednotkové čísla jsou v zelené barvě, 
desítkové v modré, stovkový v červené a tisícové opět 
v zelené barvě. Rozměr: 18 x 13 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0010S 910 Kč

Čichové dózy 
Sada 6 párů dřevěných dóziček k rozvoji 
čichu. Víčko zabraňuje vyprchání pachu. 
Balení je dodáváno bez náplně.
Rozměr podnosu: 20 x 12 x 2 cm.
Výška dózy 8 cm.
Věková kategorie: 3+

MN0198M 1900 Kč

Geometrická tělesa s podstavci 
Dřevěná krabička s 10 geometrickými tvary (koule, elipsoid, 
ovoid, kostka, kvádr, trojboký hranol, trojboký a čtyřboký 
jehlan, kužel a válec). Součástí těles jsou i podstavce. 
Dítě se hraním učí vnímat jednotlivé geometrické tvary 
a předměty kolem nás.
Rozměr: 37 x 17 x 11 cm. Věková kategorie: 3+ 

MN097AL 2450 Kč

Kovové útvary 
2 sady modrých útvarů s držákem (kruh, 
elipsa, trojúhelník se zaoblenými stranami, 
vajíčko, čtyřlístek, čtverec, obdélník, 
trojúhelník, lichoběžník, pětiúhelník). 
Obkreslováním těchto tvarů se děti připravují 
na začátky psaní. Rozměr: 60 x 16 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0045S 1730 Kč

Barevné válečky - bez úchytů 
Dřevěné válečky v 4 barevných sadách, různých velikostí zabalené v krabičkách. Dítě 
může porovnávat a rozlišovat velikosti a různé si válečky seskládat. Trénink jemné 
motoriky, koordinace a rozlišování barev a tvarů.
Rozměr: 16,5 x 11,5 x 7,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

MN0015S 1060 Kč

Zvukové válečky 
Sada 6 párů dřevěných válečků vydávajících 
6 různých zvuků. Správnost párování lze 
ověřit pomocí číslic, které jsou zespod 
válečků. Trénink sluchových vjemů a rozdílů 
zvuků. 
Rozměr krabičky: 12 x 12 x 10 cm.
Výška válečku: 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro

RO2202950 950 Kč

Vkládací puzzle 
- Geometrické tvary
Balení obsahuje 12 ks tvarů a podložku. 
Rozměr: 40 x 30 cm. 
Věková kategorie: 3+
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MN0189M 1930 Kč

Seguinovy tabulky 
Dřevěné tabulky, se kterými si 
dítě osvojuje čísla od 11 do 99. 
Zároveň s procvičováním si utvrzuje 
i jejich posloupnost. Do předlohy 
s desítkami se zasouvají jednotkové 
čísla od 1 po 9. Rozměr: 25 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0032O 1550 Kč

Římský most 
Cílem této dřevěné skládačky je postavit klenbu mostu tak, aby 
držela sama sebe. Trénink jemné motoriky, koordinace 
a představivosti.
Rozměr: 34,5 x 12 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0228M 1260 Kč

Úvodní podnos k korálkovému 
materiálu
Úvod k desítkové soustavě obsahuje:
- 1 x 1 korálek + podložku,
- 1 x tyčku z deseti korálků,
- 1 x stovkový čtverec,
- 1 x tisícovou krychli.
Věková kategorie: 3+ 

MN0227M 500 Kč

Korálkové čtverce (barevné) 
Úvod k desítkové soustavě. Hrou s těmito 
korálky se dítě postupně připravuje na výuku 
sčítání / odčítání a násobení / dělení.
Rozměr největšího čtverce: 7,5 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN3014O 790 Kč

Růžová věž - Mini 
Dřevěná věž z kostek pomáhá pochopit 
vnímání rozměrů ve třech dimenzích, 
posloupnosti, hmotnosti a tím dává základy 
pro matematiku a geometrii.
Rozměr: největší kostka - 3 x 3 x 3 cm, 
nejmenší kostka: 0,3 x 0,3 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN0190M 1800 Kč

Červeno-modré tyče 
Červeno-modré dřevěné tyče slouží
k pochopení číselné posloupnosti, 
vztahu mezi číslem a množstvím, 
základem sčítání a odčítání.
Rozměr: 2,5 x 2,5 x 10 cm -  
2,5 x 2,5 x 100 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MN3013O 1120 Kč

Hnědé schody - Mini 
Hnědé dřevěné schody slouží k pochopení a vnímání hmotnosti 
ve vztahu k velikosti, základem sčítání, odčítání a geometrie.
Rozměr: největší díl: 4 x 4 x 7 cm,
nejmenší díl: 0,4 x 0,4 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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BN88023 205 Kč

Obleč medvídky 
36 dílná sada medvídků.
Rozměr krabice: 19 x 14 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

BN88016 335 Kč

Obleč medvědí rodinku 
72 dílná sada medvědí rodinky.
Rozměr krabice: 32 x 14 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

BN88001 175 Kč

Šatní skříň klaun
32 dílů.
Rozměr:  
16,5 x 20,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO51914 780 Kč

Šatník medvídků
Oblékáním medvídků si děti procvičují 
jemnou motoriku prstíků. Sada 36 dílů.
Rozměr krabice: 26 x 13 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ01678 305 Kč

Obleč kočičku 
Dřevěná skládačka obsahuje 6 různých 
kočičích oblečení, každé se skládá ze 
3 dílů (dohromady 18 dílů).
Rozměr: 11,8 x 14,2 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO58531 275 Kč

Panenka na stojanu s oblečením 
10 kompletních outfitů můžete libovolně 
obměňovat a kombinovat. Oblečení s magnetem 
výborně sedí, děti si procvičí jemnou motoriku a 
podpoří kreativitu. Obsahuje 28 dílů.
Výška panenky: 18,8 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58741 419 Kč

Obleč chlapce 
Magnetická hra obsahuje 43 dílů na vytvoření 
obleků pro různá povolání, např. hasič, 
potápěč, superhrdina.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58723 419 Kč

Obleč dívku 
Magnetická hra obsahuje 44 dílů pro 
vytvoření nejrůznějších outfitů.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+
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GOSO271 780 Kč

Ohebné myši 
2 ohebné myšky a 8 sad kompletních oblečení pro každou příleži-
tost. Oblékáním postaviček si děti nacvičují jemnou motoriku prstíků.
Rozměr krabice: 26,5 x 13 cm.
Věková kategorie: 3+

GO51557 755 Kč

Oblíkáme panenky
Skříňka na šaty s 2 
panenkami a 8 sadami 
oblečení. Rozměr: 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Zvířátka
Dřevěné hračky, pomocí kterých se děti naučí 
zapnout a odepnout knoflíky, zipy a různé typy 
zámků.
Rozměr: 16 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ01663 - Zapínací 460 Kč

DJ01664 - Zamykací  460 Kč

GO57475 330 Kč

Oblékací puzzle - Chlapec a dívka 
36 dílné puzzle je zabaleno v krabičce, kde na víko 
děti vkládají variace podle vlastní fantazie. Vyrobeno 
ze dřeva. Rozměr balení: 13 x 21 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58724 275 Kč

Oblékací panenka na stojanu s příslušenstvím
Dřevěná postavička holčičky na dřevěném stojanu je připravená 
na nový outfit! Kousky oblečení jsou vyrobeny z filcu a 3 bavlněné 
šňůrky v různých barvách slouží k uchycení jednotlivých oděvů. 
Výška postavičky je 20,5 cm. Hra je vhodná nejen k procvičení 
jemné motoriky dětí, ale podporuje kreativitu, učí rozeznávat 
barvy a jednotlivé díly oblečení. Balené v praktické krabičce. 
Sada obsahuje 30 dílků. 
Věková kategorie: 4+

Magnetické oblékání 
Magnetická dřevěná tabulka s ilustrací lidského těla na jedné straně a 
magnetickým oblečením na druhé straně. Balení obsahuje 9 ks oblečení.
Rozměr tabulky: 27 x 19,5 cm. Věková kategorie: 2+

NA375200 - Bob 750 Kč

NA375201 - Lisa 750 Kč
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WY91122 375 Kč

Dřevěný vláček plný barev
Dřevěná skládačka k procvičování jemné motoriky,
logiky a představivosti. Obsahuje 17 ks dílků 
v různých tvarech a barvách. Rozměr: 35 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

BN84089 360 Kč

Dřevěný vláček s kostkami 1
Dřevěný barevný vláček s dvěma vagóny 
obsahuje 19 dílků, které si můžete vyskládat 
podle vlastních představ.
Rozměr: 34 x 11 x 7 cm.
Věková kategorie: 1+

BN82144 769 Kč

Vláček - stavebnice
Vláček je vyroben z kvalitního dřeva. Dílky přesně padnou do dětské ruky. 
Procvičení jemné motoriky a logického uvažování. Děti se naučí rozpoznat 
základní tvary a barvy. Skládačka obsahuje 21 dílů.
Rozměr: 43 × 12 × 8,5 cm. Věková kategorie: 1+

MD10572 775 Kč

Vláček na skládání 
Dřevěný barevný vláček s dvěma vagóny obsahuje 15 dílků, 
které si můžete vyskládat podle vlastních představ.
Rozměr: 45,5 x 12,5 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

BE18007 830 Kč

Vláček s tvary 
Dřevěná vkládačka s tvary různých barev. 
Obsahuje 18 dílů.
Rozměr balení: 42 x 18 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

GO55959 655 Kč

Vláček s kostkami 
Obsahuje 10 dřevěných kostek ve vagónu.
Rozměr: 32 x 12 x 12 cm.
Věková kategorie: 2+

GO55950 605 Kč

Vláček s vagóny 
Dřevěný vláček se 3 vagóny a 14 dřevěnými kostkami.
Rozměr: 51 x 10 x 10 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO55881 605 Kč

Vláček s kostkami na vkládání 
Dřevěný vláček s 15 dřevěnými kostkami.
Rozměr: 36,5 x 7,2 x 9,1 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Dřevěný vláček s kostkami
Délka vláčku: 33,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO55872 - růžový 419 Kč

GO55871 - modrý 419 Kč
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LE10585 315 Kč

Duhové oblouky 
Dřevěná pestrobarevná hračka na 
procvičování jemné motoriky, vnímání 
tvarů a barev. Jednotlivé barevné části jsou 
voděodolné. Rozměr: 16 x 9 x 3 cm.
Věková kategorie: 1+

GO58586 265 Kč

Dřevěná mozaika - Duha
Balení obsahuje 36 dílků.
Rozměr: 15,5 x 15,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57572 820 Kč

Mozaika svět tvarů
- sada 4 ks
1 mozaika obsahuje 20 - 25 dílků.
Rozměr: 16 x 16 cm.
Věková kategorie: 3+

Matrjošky
Dřevěná skládací hračka. Velká figurka v sobě ukrývá 3 další 
figurky. Děti se učí posloupnosti, logickému myšlení a zručnosti.
Rozměr: 10 x 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

LE10619 - Rodina tučňáků 485 Kč

LE10620 - Soví rodina 485 Kč

LE10621 - Medvědí rodina 485 Kč

GO58590 250 Kč

Mozaika - Trojúhelník 
Obsahuje 37 dřevěných kostek.
Rozměr: 22 x 22 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58588 235 Kč

Mozaika - Duha 
Dřevěná mozaika tvořena 24 kostkami.
Rozměr: 15,5 x 15,5 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58624 709 Kč

Dřevěné kostky - duhové 
Obsahuje 57 dřevěných kostek různých tvarů.
Rozměr: 23,5 x 23,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58964 500 Kč

Stavebnice Zámek
57 dílů. Vyrobeno z masivního dřeva.
Rozměr krabice: 23,5 x 23,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58659 245 Kč

Barevné kostky - farma
Usměvavé motivy ve tvaru farmy.
Balení obsahuje 48 kostek.
Rozměr balení: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+
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GO58644 500 Kč

Barevné kostky - noc
Stavební kostky, hra tvarů a puzzle 
v jednom. Balení obsahuje 42 kostek. 
Rozměr balení: 23,3 x 23,3 x 2,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58669 590 Kč

Dřevěné kostky 
Sada obsahuje 100 dřevěných kostek různých tvarů 
a barev. Postavte si vlastní barevné království.
Rozměr největší kostky je 5 cm. Věková kategorie: 3+

HW6005 1100 Kč

Dřevěná stavebnice 
Dřevěná stavebnice obsahuje různé tvary včetně 
čtverců, trojúhelníků, lichoběžníků, válců, křížků, 
schodišť a půlkruhů. Balení obsahuje 100 ks. 
Stavebnice je vyrobena z kvalitního bukového dřeva 
a dílky jsou namalované barvami vhodnými pro děti.
Věková kategorie: 1+ 

BN84203 555 Kč

Kostky v kyblíku, 100 ks
Sada poskytuje nekonečně mnoho zábavy se stavěním, s učením poznávat velikosti, 
protiklady a další prostorové a početní dovednosti. Kbelík slouží k uskladnění kostek a je 
opatřen uchem pro snadné přenášení. Balení obsahuje 100 ks.
Rozměr: 45 x 2,3 x 27 cm. Věková kategorie: 1+

GO58687 459 Kč

Dřevěné kostky, 76 ks 
Dřevěné kostky různých barev v 
praktickém kyblíku.
Rozměr kvádru: 5 x 2,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58575 355 Kč

Dřevěné kostky, 50 ks
50 stavebních kostek v bavlněném sáčku.
Výška válce: 5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58736 865 Kč

Dřevěné kostky, 100 ks 
Stavební kostky v kyblíku.
Výška kvádru: 5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

Dřevěné kostky, 50 ks
Délka válce: 5 cm.
Rozměr kostky: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58460 - růžové 405 Kč

GO58459 - modré 405 Kč
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BN84204 285 Kč

Kostky v kyblíku, 50 ks
Sada poskytuje nekonečně mnoho zábavy se stavěním, s učením 
poznávat velikosti, protiklady a další prostorové a početní dovednosti.
Kbelík slouží k uskladnění kostek a je opatřen uchem pro snadné 
přenášení.
Balení obsahuje 50 ks.
Rozměr: 15 cm, Ø18 cm.
Věková kategorie: 1+

VN756622 565 Kč

Zvukové kostky
Každý tvar je plný dřevěných korálků, 
takže při třepání vydávají různé zvuky. 
Sada obsahuje 12 dřevěných bloků v 
různých tvarech a barvách.
Věková kategorie: 1+

DV22095 460 Kč

Moje první stavebnice
Sada obsahuje 17 ks. Kostky přirozeně 
trénují koncentraci, trpělivost a obratnost.
Rozměr: 14,5 x 9,5 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 1+

MD10481 830 Kč

Barevné dřevěné kostky
Tradiční dřevěné kostky v různých 
tvarech, velikostech a barvách. 
Rozměr kostek přibližně
2,5 - 6 cm.
Věková kategorie: 3+

LE11054 525 Kč

Dřevěné kostky Zoo
Odolné dřevěné kostky 
s potiskem roztomilých 
zvířátek v zoo. Lehce se 
drží a podporují zlepšování 
jemných motorických 
schopností. V praktickém 
balení je 50 ks kostek.
Rozměr: 6 x 3 x 3 cm.
Věková kategorie: 1+

LE7073 830 Kč

Dřevěné přírodní kostky 
Plátěný pytlík obsahuje 100 ks dřevěných stavebních kostek.
Rozměr: 9 x 3 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58803 1220 Kč

Dřevěné kostky, 75 ks 
Stavební kostky v bavlněném pytlíku.
Rozměr šestiúhelníku: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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VN56144 8690 Kč

Sada 12 dřevěných skládaček
Sada 12 puzzle z bukového dřeva v přírodní barvě. 
Děti si během hry procvičují koncentraci, zatímco 
porovnáním jednotlivých prvků se naučí rozlišovat 
mezi tvary, velikostmi a množstvím.
Věková kategorie: 1+

Dřevěné magnetické kostky natural
Vynikající kostky rozvijeji dětskou fantazii
a motorické schopností. velikost základní
kostky: 3 cm. Magnety usnadňují připojení dílků.
Sada je zabalena v ekologické a estetické krabici.
Rozměr balení: 29 x 29 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

MPH003LI - 50 ks 2220 Kč

MPH005LI - 100 ks 4190 Kč

Dřevěné magnetické kostky barevné
Vynikající kostky rozvíjí dětskou fantazii a motorické schopností. 
Velikost základní kostky: 3 cm. Magnety usnadňují připojení dílků. 
Sada je zabalena v ekologické a estetické krabici.
Rozměr balení: 29 x 29 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

MPH004LI - 50 ks 2350 Kč

MPH006LI - 100 ks 4300 Kč

Magnetická dřevěná stavebnice
Stavebnice obsahuje magnetické, dřevěné 
kostky různých tvarů a barev.
Věková kategorie: 3+

JA3311006 - 90 ks 7450 Kč

JA3311003 - 130 ks 10 990 Kč

JA3311005 10 990 Kč

Magnetická dřevěná stavebnice 
- modrá 
Stavebnice obsahuje 130 dřevěných 
magnetických kostek.
Věková kategorie: 3+ 
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WY91842 475 Kč

Kostky s písmenky a čísly
v pastelových barvách
Sada 60 dřevěných kostek v pastelových barvách. Kostky můžou sloužit 
jako didaktická pomůcka při výuce čísel a písmen. 
Rozměr: 3 cm. Věková kategorie: 2+ 

BN80152 255 Kč

Kostky ve vozíku
Dřevěný vozík v přírodním provedení s červenými kolečky 
a pestrobarevnými kostkami je základním vybavením všech 
malých stavitelů. Skvělé pro tvořivost a motoriku. 
Balení obsahuje 19 dílků.
Rozměr balení: 18 x 15,5 x 6 cm.
Věková kategorie: 1+

DV22032 575 Kč

Dřevěné kostky Abeceda
ABC kostky trénují nejen slovní zásobu, ale i čtení a pravopisné 
dovednosti. Můžete skládat jednoduchá slova, nebo jen 
jednoduché stavby. Dodávané s dřevěným podnosem pro lepší 
skladování.
Rozměr: 23 x 27 x 5 cm.
Věková kategorie: 1+

MD11900 700 Kč

Dřevěné kostky s písmenky
Sada 50ti dřevěných kostek s písmeny, čísly a obrázky. Kostky mohou sloužit 
jako didaktická pomůcka při výuce čísel a písmen.
Rozměr kostky: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58558 395 Kč

Dřevěné kostky s vozíkem 
Obsahuje 18 kostek různých tvarů.
Rozměr: 16,8 x 15 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 2+

Dřevěné kostky ve vozíku
Obsahuje 20 kostek různých tvarů a barev.
Rozměr: 17 x 15 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58458 - růžové 485 Kč

GO58457 - modré 485 Kč

GO58719 485 Kč

Dřevěné kostky s vozíkem 
Obsahuje 20 barevných kostek 
různých tvarů.
Rozměr: 17 x 15 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 2+

LE6865 1435 Kč

Domino rallye
Vytvořte si z domino kostek dráhu - máte k dispozici víc než 560 dílů, 
schody, překážky. Pak stačí jedno malé šťouchnutí a sledujte, jak kostky 
postupně padají. Po ukončení hry kostky uložíte do přiložené tašky.
Rozměr kostky: 4,5 x 2 x 0,5 cm. Věková kategorie: 5+
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LE1136 670 Kč

Barevné tyčinky 2 v 1 
Tyto barevné dřevěné tyčinky 
můžete využít při matematických 
úkolech nebo i jako stavebnici. 
Jsou balené v dřevěné krabičce.
Rozměr: 32 x 4 x 18 cm. 
Věková kategorie: 5+

GOTT050 500 Kč

Moje vesnice 
46 dílů v dřevěné krabici, 
vyrobeno z masivního 
dřeva.
Věková kategorie: 3+ 

GO58984 1340 Kč

Hrad 1 - stavebnice
Vyrobeno z masivního dřeva.
145 dílů.
Věková kategorie: 3+

GOWB505 810 Kč

Hrad 2 - stavebnice
Vyrobeno z masivního dřeva. 150 dílů.
Věková kategorie: 3+

GO58655 1500 Kč

Duhové kostky
Balení obsahuje 38 kostek v dřevěném 
boxu. Díky těmto kostkám si dítě rozvíjí 
fantazií a tvořivost. 
Rozměr balení: 32 x 24 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL120301 1356 Kč

Stavební kostky, transparentní 
Balení obsahuje 50 stavebních kostek v 6 barvách a v různých 
tvarech. Jsou vyrobené z odolného plastu, dodávané v plastové 
uzavíratelné bedýnce. Rozměr kostky: 3,2 x 3,2 cm.
Rozměr kvádru: 9,8 x 3,2 x 3,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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EPL120157 2250 Kč

Senzorická stavebnice - kuličky 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného akrylátu, 
ve kterém jsou umístěné různobarevné kuličky. Při hře se 
přesypávají a vytvářejí krásné efekty. Balení obsahuje 16 dílů 
ve 4 různých geometrických tvarech.
Rozměry: trojúhelník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; čtverec 6 x 6 cm;
půlkruh 13 x 6,5 cm; obdélník 13 x 6 cm. 
Rozměr dřevěného rámu: 2,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPL120158 2250 Kč

Senzorická stavebnice - písek 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného 
akrylátu, ve kterém je různobarevný písek. Při hře se 
přesypává a vytváří krásné efekty. Balení obsahuje 16 
dílů ve 4 různých geometrických tvarech. Rozměry: 
trojúhelník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; čtverec 6 x 6 cm; 
půlkruh 13 x 6,5 cm; obdélník 13 x 6 cm. 
Rozměr dřevěného rámu: 2,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPL120159 2250 Kč

Senzorická stavebnice - třpytky 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného akrylátu, ve kterém 
je různobarevná tekutina s třpytkami. Při hře se přelévá a vytváří krásné 
efekty. Balení obsahuje 16 dílů ve 4 různých geometrických tvarech.
Rozměry: trojúhelník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; čtverec 6 x 6 cm; 
půlkruh 13 x 6,5 cm; obdélník 13 x 6 cm. 
Rozměr dřevěného rámu: 2,5 x 1 cm. Věková kategorie: 3+ 

EPL120117 1230 Kč

Duhová stavebnice 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného 
barevného akrylátu, který při hře vytváří krásné efekty. 
Balení obsahuje 24 dílů ve 4 různých geometrických 
tvarech.
Rozměry: menší trojúhelník 11 x 5 x 9,5 cm; větší 
trojúhelník 10 x 10 x 10 cm; čtverec 5 x 5 cm; kruh 
průměr 5 cm; obdélník 10 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN41313 560 Kč

Barevné průhledné kostky 
Balení obsahuje 36 kostek z barevného plastu (9 zelených,
9 žlutých, 9 červených a 9 modrých). Jsou baleny 
v plastovém boxu. Rozměr kostky: 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LH726033 4500 Kč

Mega pěnové kostky
Balení obsahuje 32 ks různých pěnových 
tvarů velkých rozměrů (od 7 x 7 cm 
až po 30 x 15 cm).
Rozměr balení: 46 x 23 x 31 cm.
Věková kategorie: 1+
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OBROVSKÉ ! 

ED523111 6680 Kč

Pěnový hrad
Na postavení velkého hradu je k dispozici 
309 pěnových kostek jasných barev.
Jednotlivé kostky mají různý tvar a velikost.
Balené ve 2 plastových boxech.
Rozměr kocky: 40 x 20 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

Pěnové stavební kostky, 80 ks
Lehké pěnové kostky jsou vhodné i pro menší děti. Díky použitému 
materiálu jsou bezpečné a nehrozí žádný úraz. Jsou ideální
na stavění domečků, věží, ale také pro hru v bazénu - po namočení 
se snadno drží na hladkém povrchu - sklo, obklad...
Balení obsahuje 80 kostek.
Rozměr kostky: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LH716076 - barevné 1405 Kč

LH716071 - přírodní 1405 Kč

EPL2102068 2450 Kč

Měkké kostky - 68 ks 
Stavebnici tvoří kostky z měkké 
a bezpečné EVA pěny v barvě přírodního 
dřeva. Kostky jsou díky tomu lehké 
a nekladou tak meze kreativitě.
Rozměr nejmenšího dílu: 4 x 4 x 4 cm.
Rozměr největšího dílu: 8 x 16 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+
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EPL2103KC 3890 Kč

Pěnová stavebnice Link 
Dílky stavebnice jsou vyrobeny z EVA pěny - měkkého 
bezpečného materiálu. Skládání různých modelů rozvíjí 
dětskou kreativitu a zároveň procvičuje motoriku.
Balení obsahuje dohromady 95 dílů různých barev a tvarů. 
Rozměr nejmenší části: výška: 8 cm, průměr: 5,3 cm.
Rozměr největší části: 16 x 8 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Z každé
barvy 12 ks

Z každé
barvy 2 ks

Z každé
barvy 5 ks

MD13576 910 Kč

Věž z kostek s autíčky 
Věž se skládá ze 6 kostek, které slouží jako 
garáže pro autíčka. Kostky jsou z tvrdého 
kartónu, autíčka jsou dřevěná (6 ks). 
Rozměr věže: 39,5 x 16 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD12782 560 Kč

Věž z kostek - Abeceda
Věž se skládá z 10 kostek, na kterých jsou 
písmenka a obrázky předmětů, které začínají na 
daná písmenka (v angličtině). Po ukončení hry 
se dají poskládat do sebe. Vyrobeno z pevného 
kartonu. Rozměr největší kostky: 15 x 15 x 
15 cm. Věková kategorie: 2+ 

GO58554 500 Kč

Dřevěná věž - farma
Věž obsahuje 6 kostek různých velikostí. 
Po ukončení hry se dají poskládat do sebe. 
Rozměr největší kostky: 14 x 14 x 14 cm.  
Výška poskládané věže: 57,5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

DJ09108 485 Kč

Věž z kostek se zvířátky 
Věž se skládá z 6 kostek, které slouží jako 
domečky pro zvířátka. Kostky jsou vyrobené 
z tvrdého kartonu a zvířátka jsou z plastu.
Rozměr balení: 23,5 x 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 
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DJ08503 355 Kč

Věž z kostek 2 
Věž se skládá z 10 kostek, na kterých jsou 
různé veselé obrázky. Po ukončení hry se 
dají poskládat do sebe. Vyrobené z pevného 
kartonu.
Rozměr balení: 15 x 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 1+ 

DJ08508 355 Kč

Věž z kostek 3 
Věž se skládá z 10 kostek, na kterých jsou 
různé veselé obrázky. Po ukončení hry se dají 
poskládat do sebe. Vyrobené z pevného kartonu.
Rozměr balení: 15 x 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 1+ 

LE10627 535 Kč

ABC věž
Dřevěné kostky s otvory, do kterých musí být 
vloženy správně tvary, zároveň na každé kostce 
jsou barevná čísla, která mají být vyskládaná 
ve správném pořadí. Děti se seznámí s tvary, 
barvami, číslicemi a procvičí jemnou motoriku.
Rozměr: 12 x 12 x 36 cm.
Věková kategorie: 1+ 

Věž z kostek
Věž se skládá z 10 kostek s veselými 
motivy zvířátek. Po skončení hry se 
kostky dají poskládat do sebe. 
Výška věže: 86 cm.
Rozměr balení: 15 x 13,5 x 14 cm.
Věková kategorie: 1+

1. WD60664 - V lese 369 Kč

2. WD60468 - Na farmě 369 Kč

MD12434 630 Kč

Ukládání & Třídění - Stodoly a zvířátka 
Rozmístěte stodoly podle čísla nebo podle velikosti a přiřaďte 
správně 6 zvířátek s číslem do každé stodoly. Balení obsahuje 6 
stodol, 6 dřevěných zvířátek. 
Rozměr balení: 38,5 x 15 x 16 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ08506 355 Kč

Věž z kostek 1 
Sestavte věž z 10 krásně ilustrovaných kostek. 
Postavte kostky na sebe od největší (15 x 15 x 
15 cm) až po nejmenší. Výška věže 87 cm.
Věková kategorie: 1+

GO58481 469 Kč

Věž z kostek - Afrika 
Věž z 6 kostek.
Rozměr největší kostky:
14 x 14 x 14 cm.
Výška věže: 57,5   cm.
Věková kategorie: 1+

GO58676 575 Kč

Manipulační věž - Duha 
Věž obsahuje 6 kostek z filcu, které lze vložit 
do sebe pro snadnější uskladnění.
Výška věže: 62 cm.
Věková kategorie: 1+ 
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DT5417 220 Kč

Věž na písek 
Věž se skládá z 9 barevných dílů. 
Po skončení hry se všechny díly uskladní 
do největšího. Výška postavené věže: 51 cm.
Věková kategorie: 1+ 

GO58968 420 Kč

Magická kolečka tvary
Učit se počítat pomocí dřevěných kruhů 
různých tvarů a barev.
Rozměr: 30 x 11 x 6 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58941 269 Kč

Magická kolečka a počty 
Děti se učí počítat s kruhy
a třídí je podle barev.
Rozměr: 27 x 5 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+

LE3924 1730 Kč

Manipulační housenka, 12 ks 
Balení obsahuje 12 housenek v různých barvách. Produkt 
procvičuje jemnou motoriku a je vyrobený ze dřeva.
Rozměr: 15 x 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

VT52599 230 Kč

Věž - zvířátka 
Plastová věž dosahuje výšky 73 cm. Skládá se 
z 11 dílků. Po ukončení hry se všechny části 
poskládají do kbelíku. Výška kbelíku: 13 cm. 
Průměr kbelíku: 13,7 cm.
Věková kategorie: 1+

LE11450 280 Kč

Raketa na ukládání
Dřevěná raketa, kde děti ukládají jednotlivé 
části na dřevěný kolík podle velikosti. 
Procvičují si při tom i jemnou motoriku 
a koordinaci ruka - oko.
Výška: 15 cm. Průměr: 8 cm.
Věková kategorie: 1+

LE11090 245 Kč

Věž na ukládání
Děti ukládají na sebe jednotlivé části věže 
tak, aby správně poskládaly zvířátka na 
stranách. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr: 7,5 x 7,5 x 12 cm.
Věková kategorie: 1+

LE10946 285 Kč

Balanční věž na ukládání 
Děti si při ukládání barevných tvarů na kolík 
procvičují jemnou motoriku a koncentraci. 
Vyrobeno ze dřeva.
Výška: 12 cm, průměr: 8,5 cm.
Věková kategorie: 1+

BE18002 470 Kč

Skládačka Zvířátka 
Skládačka pro nejmenší obsahuje 16 
dílků. Pomáhá rozvíjet jemné motorické 
schopnosti.
Rozměr balení: 28 x 20 x 8 cm.
Věková kategorie: 1+
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HPE0411 520 Kč

Puzzle věže
Hračka podporuje rozvoj jemné motoriky a logického 
myšlení, pomáhá při poznávání barev a tvarů. Jednotlivé 
dřevěné tvary se ukládají na kolíky umístěné na 4 puzzle 
dílech. Na každý kolík se dá umístit jen určitý typ tvarů.
Rozměr: 20 x 20 x 13 cm.
Věková kategorie: 1+ 

LE3405 565 Kč

Pyramida s čísly 
Hravé seznámení se s matematikou. Dřevěné 
kroužky se ukládají na kolíky, ke kterým se uloží 
destička s příslušným číslem.
Rozměr: 41 x 10 x 11 cm. 
Věková kategorie: 5+

GO58927 445 Kč

Tvary a barvy
Pomoci ukládání dřevěných prvků odlišných tvarů a počtem otvorů 
na odpovídající kolíčky na podstavci se děti učí rozeznávat tvary, 
barvy a počítání od 1 do 5. Hra rovněž podporuje rozvoj jemné 
motoriky.
Rozměr : 35 x 7,5 x 7 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

BE18001 555 Kč

Trio skládačka 
Děti nasouvají na podstavec se 3 kolíky 
barevné tvary, čímž vytvářejí rozmanité věže 
různých tvarů a barev. Výška: 7,5 cm.
Rozměr balení: 18 x 21 x 10,5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

WY90265 415 Kč

Motorická skládačka - 3D
Logická hra pro nejmenší, která pomáhá rozvíjet prostorové 
vnímání a jemnou motoriku. Obsahuje 12 dílů.
Rozměr: 20 x 20 x 15 cm. Věková kategorie: 2+

GO57694 199 Kč

Tvary - 2 v 1 puzzle 
15 dílné dřevěné puzzle seznamuje děti 
s barvami, tvary, rozvíjí jemnou motoriku 
při hře na klasické puzzle, vkládání tvarů 
i odkládání dílků do stojanu.
Rozměr stojanu: 12,5 x 10 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LE11092 420 Kč

Ukládaní podle tvaru
Děti ukládají barevné tvary na kolíky. Zároveň 
se učí počítat od 1 do 4. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr: 22 x 6 x 13 cm.
Věková kategorie: 1+

POSLEDNÍ
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ED522847 1300 Kč

Geometrické tvary 
Hra seznamuje děti s 9 tvary, 6 barvami 
a rozvíjí jemnou motoriku.
Rozměr podstavce: 25 x 25 cm.
Věková kategorie: 3+

LU05337J 730 Kč

Puzzle věže - Želvy
Barevné dřevěné vkládací puzzle ve tvaru želvy jsou skvělou 
pomůckou pro rozvoj jemné motoriky. Želvy se dají od sebe 
oddělovat a spojovat. Obsahuje 12 dílů.
Rozměr: 26 x 5,3 x 25 cm.
Věková kategorie: 1+

LE3386 865 Kč

Logická hra s kolíčky
Hra, u které si děti procvičí motoriku a logické myšlení. Jednotlivé 
kotouče je nutné ve správném pořadí, nasadit na barevné kolíky. 
Pomůckou a nápovědou jsou barevné otvory na kotoučích a jejich počet. 
Kotouče jsou vyrobené z dřevotřísky o tloušťce 1 cm.
Rozměr: průměr 13 cm, výška 10 cm. Věková kategorie: 2+

DV21692 990 Kč

Vkládačka - Dvoupatrový autobus
Dřevěný autobus je zábavnou didaktickou 
a motorickou hračkou pro menší děti vyrobenou 
z kvalitních a ekologicky-zodpovědně získaných 
materiálů z naší Země.
Balení obsahuje 10 hracích prvků.
Rozměr: 36 x 21 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+

LE10319 845 Kč

Manipulační telefón 
Dřevěný telefón na kolečkách je vyrobený ze 
dřeva. Děti do něj mohou vkládat různé tvary 
a taky mohou mačkat tlačítka.
Rozměr: 19 x 18 x 9 cm.
Věková kategorie: 1,5+

Skládačka - Barvy a tvary
Dřevěná skládačka obsahuje 12 dílů na třídění v různých barvách.
Rozměr: 18 x 6 x 6 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58465 - modrá 249 Kč

GO58466 - růžová 249 Kč

GO58718 485 Kč

Vkládačka - Tvary 
Obsahuje dřevěný vkládací 
vozík a 4 barevné tvary.
Rozměr: 20 x 14 x 11 cm.
Věková kategorie: 1+

DJ06409 410 Kč

Vkládací kostka Pingy 
Dřevěná hračka 
k procvičení motoriky.
Rozměr: 12 x 6,5 x 12 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 
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GOWM254 500 Kč

Kde to patří?
Hra je určena těm nejmenším. Krabice na 
rozeznávání tvarů. Vyrobeno ze dřeva, 
obsahuje 10 dílků různých tvarů.
Rozměr: 16 x 10 cm.
Věková kategorie: 1+

MD19540 850 Kč

Tabulka na zamykání 2 
Dřevěná tabulka se 4 různými typy zámků. 
Pokuste se otevřít všechny dveře, za kterými 
najdete milé obrázky. Zábavná pomůcka 
na procvičení motoriky zároveň naučí děti 
rozeznávat barvy, čísla a zvířátka.
Rozměr: 30,5 x 24 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD12564 1220 Kč

Stáj na zámek 
Krásná dřevěná farma k procvičení jemné motoriky 
a manipulace. Na každých dveřích je upevněný jiný 
typ zamykání. V balení taky najdete 4 figurky o výšce 
cca 7 cm (kravičku, prasátko, kozičku a koníka).
Rozměr: 26,5 x 25 x 19 cm. Věková kategorie: 3+ 

WD60939 465 Kč

Malá Noemova archa 
Dřevěná, pastelová archa se zvířátky nabízí mnoho 
zábavy při týmové hře. Hra rozvíjí motorické 
schopnosti, rozšiřuje logické myšlení a jazykové 
schopnosti.
Rozměr: 26,5 x 16 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO58566 500 Kč

Kde co patří?
Balení obsahuje 5 dílů.
Rozměr kostky: 16,5 x 16,5 cm.
Věková kategorie: 1+

POSLEDNÍ
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MD19041 710 Kč

Vlož správný tvar & kulátej
Úkolem dítěte je najít správný tvar a barevně 
ho přiřadit do příslušného otvoru. Vkládačky 
můžete i kutálet a pohyb kostek způsobí 
zvuk. Balení obsahuje 14 ks. 
Rozměr balení: 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

MD40121 765 Kč

Zatoč a vlož správný tvar - Pejsek
Zábavná barevná hra plná skvělých podnětů na rozvoj učení pro 
nejmenší děti. Zatočte nosem pejska a změňte tvar jeho úst. Úkolem 
dítěte je najít a vložit správný tvar. Balení obsahuje 5 dřevěných kostek 
různých barev a tvarů.
Rozměr balení: 24 x 27 x 21 cm.
Věková kategorie: 1+

BE18004 420 Kč

Vkládačka Zvířátka 
Dřevěná vkládačka obsahuje 8 dílů.
Rozměr balení: 22 x 22 x 6 cm.
Věková kategorie: 1+

BE18032 350 Kč

Vkládačka Vláček 
Obsahuje 5 dílů.
Rozměr: 37 x 12,2 x 3,8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

BE10145 405 Kč

Vkládačka Zvířátka na louce 
Balení obsahuje 4 dřevěné dílky.
Rozměr: 28,5 x 24,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 1+

JH50150 920 Kč

Továrna na tvary
Jak vložit 10 tvarů přes čtyři otvory? Stisknutím 
knoflíku se změní všechny vrchní zatáčky a otvory. 
Pak otevřete dveře, uvolněte tvary a začněte 
znovu. 
Věková kategorie: 2+
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Vkládačka
Věková kategorie: 1+ 

1. GO58516 - Tvary 1 (14,5 x 14,5 x 3 cm) 170 Kč

2. GO58753 - Tvary 2 (15 x 15 x 3,7 cm) 209 Kč

3. GO58580 - Tvary 3 (16 x 16 x 7,6 cm) 405 Kč

4. GO58665 - Zvířátka (16,5 x 16 x 9,5 cm) 435 Kč

5. GO58668 - Vozidla (18 x 21 x 10,5 cm) 525 Kč

Vkládačka - tvary
Dřevěná vkládačka se 14 kostkami různých 
tvarů.
Rozměr: 16 x 16 x 10 cm.
Věková kategorie: 1+

GO58464 - růžová 469 Kč

GO58463 - modrá 469 Kč

WD42280 220 Kč

Vkládačka - Zvířátka
Vkládačku tvoří 6 bočních stěn tvořených 
vkládacími zvířátky a 2 strany, které jsou 
tvořeny vkládacími tvary. Vyrobeno z 
plastu. Obsahuje 32 dílů.
Rozměr: 21 x 12 x 21 cm.
Věková kategorie: 1+

WD42290 220 Kč

Vkládačka - Telefon 
Vkládačku tvoří 6 bočních stěn tvořených 
vkládacími zvířátky, 1 strana tvořena 
vkládacími tvary a 1 strana s telefonem. 
Vyrobeno z plastu. Obsahuje 27 dílů.
Rozměr: 21 x 16 x 21 cm.
Věková kategorie: 1+

DV21517 670 Kč

Stonožka - číslicová skládačka
Děti se kromě tréninku jemné motoriky 
a koncentrace, učí i posloupnost jednotlivých čísel. 
Balení obsahuje 21 dílků.
Rozměr: 38,5 x 25,5 cm.
Věková kategorie: 2+

WY91915 625 Kč

Didaktická vkládačka - Tvary
Vkládačka obsahuje 33 tvarů. Podporuje rozvoj 
logiky a kombinatoriky. Rozměr: 27 x 27 cm. 
Věková kategorie: 2+
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LE10944 285 Kč

Vkládačka - Tvary
Děti vkládají do krabičky tvary různých barev. Víko 
lze snadno otevřít, aby se tvary mohly znovu vybrat 
ven. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr: 13 x 13 x 6,5 cm. 
Výška tvarů: cca 3 cm, průměr tvarů: cca 3,5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

LE1080 715 Kč

Vkládací kostka
Dřevěná kostka s otvory na stranách, do 
kterých se vkládají různé barevné tvary. 
Rozměr: 14 x 14 x 13 cm.
Věková kategorie: 1+

Pěnová vkládačka
Zajímavá pěnová vkládačka s 6 pestrými obrázky. 
Každý obrázek je složen ze 4 dílků (celkem 24 ks). 
Děti si procvičí jemnou motoriku, koncentraci a 
představivost. Kromě toho si rozšíří slovní zásobu a 
procvičí komunikaci.
Tloušťka dílku: 1,6 cm.
Věková kategorie: 3+

HK00413 - zelená 490 Kč

HK00414 - modrá 490 Kč

MD13390 575 Kč

Vkládací skládačka - Tvary
Barevná dřevěná skládačka obsahuje 
8 dílů různých tvarů a barev. Děti si procvičují jemnou 
motoriku, rozpoznávání barev a tvarů a soustředění.
Rozměr: 39 x 30,5 cm.
Věková kategorie: 1+

MD12053 535 Kč

Vkládačka - Moje první tvary 
Dřevěná skládačka na seznámení se
se základními tvary a barvami. Děti si 
procvičují jemnou motoriku a trpělivost.
Rozměr: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 1+

MD13285 210 Kč

Skládačka
- Tvary se zvířátky 
Dřevěná skládačka obsahuje 8 dílů s úchyty 
pro lepší manipulaci. Děti se seznamují nejen 
s tvary a barvami, ale i se zvířátky.
Rozměr: 34 x 25 cm.
Věková kategorie: 3+
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HK00400 610 Kč

Pěnová vkládačka - Barvy
Pěnová vkládačka pomáhá dětem zábavným způsobem naučit se 
jednotlivé barvy. Kulatý formát dílků a vkládání pomáhá rozvíjet jemnou 
motoriku, trénuje koncentraci a trpělivost. Baleno v praktickém vrecúšku 
s 18 dílky. Součástí je brožura se vzorovými předlohami, podle nichž 
děti vkládají barevné dílky.
Tloušťka dílku: 1,6 cm. Věková kategorie: 3+ 

Pěnová skládačka s aktivitami
Pěnová skládačka s aktivitami je skvělou pomůckou 
na procvičení motorických dovedností, rozlišování barev a tváří 
a současně podporuje kreativní myšlení. Děti 
si mohou aktivity vyskládat podle přiložené brožury 
s předlohami nebo pomocí vlastní fantazie. Dílky jsou baleny v 
praktickém textilním pytlíku.
Věková kategorie: 3+

HK00402 - Tvary, 4 ks, tloušťka: 4 mm 365 Kč

HK00401 - Domečky, 24 ks, tloušťka: 4 mm 1050 Kč

HK00403 - Barevné tyčinky, 60 ks, tloušťka: 4 mm 915 Kč

MD10379 535 Kč

Skládací tvary
Děti se seznamují s různými tvary, barvami a zlepšují si jemné 
motorické dovednosti. Všechny části jsou vyrobeny ze dřeva.
Rozměr: 33 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 2+

NA345140 755 Kč

Trikolóra  
Balení obsahuje 6 oboustranných karet (12 x 12 
cm), stojan na karty, základnu (14 cm), 1 kleště a 9 
dřevěných válečků (ø 3 cm).
Věková kategorie: 3+ 

DV21531 540 Kč

Věž na počítání
Ideální hra na rozvíjení dovednosti, koordinaci 
a vztah k počítání. Balení obsahuje 55 dílků.
Rozměr: 43 x 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO58681 459 Kč

Vkládačka s kladívkem 
Jedinečná dřevěná vkládačka s různými tvary 
a kladívkem pro ještě větší zábavu. 
Rozměr 21 x 12 x 7 cm.
Věková kategorie: 1+ 
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DV22090 460 Kč

Skládačka - Kvítky
Pomocí ukládání dřevěných prvků na kolíčky 
na podstavci se děti učí rozeznávat tvary, barvy a 
počítání od 1 do 5. Hra také podporuje rozvoj jemné 
motoriky. Rozměr: 22,5 x 20,5 x 9 cm.
Věková kategorie: 1+

LU05331 820 Kč

Dřevěný indiánský totem
Barevný indiánský totem s 12 totemovými vzory a 52 dílky 
z masivního dřeva. Hračka určená na stimulaci pozorovacích 
schopností a rozvoj jemné motoriky. Úkolem je umístit karty na 
dřevěnou základnu a vyskládat totem se stejnými kostkami ve 
stejném směru.
Rozměr: 24,5 x 20,5 x 8 cm. Věková kategorie: 3+

GO58893 480 Kč 

Věž různých tvarů 2
Postavte si věž pomoci 9 velkých 
kusů různých barev a tvarů.
Rozměr: 7,3 x 7,3 x 27,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GOWM034 335 Kč

Barvy a tvary
Pomocí ukládání dřevěných 
prvků s výřezy odlišných tvarů na 
odpovídající kolíčky 
na podstavci se děti učí 
rozeznávat tvary a barvy.
Rozměr: 24,5 x 6 cm. 
Věková kategorie: 2+

LU300553H 865 Kč

Hra tvarů a barev
Balení obsahuje 16 tvarů a 1 dřevěný rám. 
Rozměr: 21 x 21 cm. Rozměr největšího 
dílku: 3,5 x 3,5 x 3,1 cm.
Věková kategorie: 2+

BN72438 465 Kč

Vkládací tvary na desce
Dřevěná vkládačka procvičuje jemnou motoriku, 
koncentraci, logické myšlení a přitom seznamuje 
se základními tvary a z čeho se skládají.
Rozměr: 15,5 x 15 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+

MD10567 810 Kč

Tři věže 
Děti se seznamují s různými tvary, barvami 
a zlepšují si jemné motorické dovednosti.
Rozměr: 28 x 20 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+
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GO58928    469 Kč

Klaun magnetický
Jednotlivé prvky se na sebe 
ukládají pomocí magnetu, který 
je zabudován v každém prvku. 
Průměr: 9,5 cm. Výška: 21 cm.
Věková kategorie: 1+

DJ06303 410 Kč

Slepička 
Průměr: 13 cm. Výška: 15 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

WY90235 475 Kč

Kostky - Můj dům
Vhodné k procvičování motoriky 
a logického myšlení. Obsahuje 27 dílů. 
Rozměr: 26 x 23 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD10576 255 Kč

Duhová věž 
Pestrobarevná věž pomáhá dětem rozvíjet 
jemné motorické dovednosti.
Rozměr: 9 x 21,5 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+BN84151 490 Kč

Domeček z kostek
Skládačka z dřevěných barevných kostek. Obsahuje 
obdélníkový podstavec s 3 tyčkami, na které se navléká 26 
barevných kostek. Rozměr: 22 x 22 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

Rovnovážné věže
Kolik kousků dokážeš vytáhnout z věže

než spadne? Hra zaměřená
na koordinaci zraku a pohybu rukou.

WY10210 339 Kč

Hra věž
Zajímavá a napínavá hra - komu jako 
prvnímu spadne celá věž? Úkolem dětí 
je vytáhnout jednotlivé dílky z věže 
tak, aby nespadla. Barvu dílku, který 
má být vytažený určuje kostka. Hra 
procvičuje logické myšlení, motoriku 
a trpělivost.
Balení obsahuje 54 dílků. Rozměr 
sestavené věže: 7,5 x 7,5 x 25 cm.
Věková kategorie: 4+ 

EPL0013KF 820 Kč

Fazolové lusky - motorická hra
Fazolové lusky pomáhají dětem vykonávat vícenásobné činnosti ke zlepšení 
jemných motorických schopností a dovedností. Uvnitř otevíracího lusku jsou ukryty 
tři barevné fazolky, které mohou děti třídit podle barev, velikosti nebo struktur. 
Zvedání, držení a nabírání fazolek pomocí lusků podporuje stabilitu rukou a barvy 
napomáhají zlepšit vizualizaci. Balení obsahuje 3 fazolové lusky, 6 malých fazolek 
a 3 velké. Jsou vyrobeny z termoplastické gumy. 
Průměr malé fazolky je 4,5 cm a velké 5,5 cm.
Rozměr fazolové lusky: 18,5 x 7 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 1+
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GOHS530 290 Kč

Věž II
Obsahuje 51 dřevěných kousků
Rozměry věže: 7,5 x 25,5 cm.
Věková kategorie: 4+

LE4746 590 Kč

Balanční stěna
Kolik cihel vytáhnete, než se stěna zřítí? Děti se pomoci hry 
naučí o statice, rovnováze a výstavbě, přičemž si procvičí 
jemnou motoriku a koncentraci. 
Rozměr: 25 x 7,5 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GOHS973 135 Kč

Vež z kostek 
Balení obsahuje 45 barevných 
dřevěných kostek, které je nutné 
poskládat a rozebrat, aniž by věž 
spadla.
Rozměr věže: 5 x 5 x 15 cm.
Věková kategorie: 4+ 

GO56820 329 Kč

Duhová věž 
Balení obsahuje 48 barevných dřevěných 
kostek, které je třeba poskládat a rozebrat 
aniž by věž spadla. Obsahuje 48 kostek.
Rozměr: 7,5 x 7,5 x 24 cm.
Věková kategorie: 4+

WY90808 375 Kč

Cihličková stavebnice
Stavebnice obsahuje 200 dílů různých barev. Děti z nich mohou skládat různé jednoduché, 
ale také složité konstrukce a stavby dle vlastní fantazie. Při skládání si děti procvičují 
motoriku, trpělivost a kreativitu. 
Změna rozměru jednoho dílku:
- původní rozměr: 12 x 2,5 cm.
- nový rozměr: 10 x 1,8 cm.
Využijte novou cenu díky novému rozměru!
Věková kategorie: 3+ 

LU02757J 855 Kč

Balanční akrobati
Hra určená pro 2-8 hráčů. Napomáhá rozvoji jemné 
motoriky. Balení obsahuje 20 kartonových disků, 
57 dřevěných postaviček a 3 kostky.
Rozměr: 10,5 x 10,5 cm.
Věková kategorie: 2+

PX2208A 715 Kč

Věže - rodinná hra 
Postavte co nejvyšší věž z různě tvarovaných dílků tak, aby udržela rovnováhu. 
Balení obsahuje malé kuličky - 8 ks, střední kuličky - 8 ks, velké kuličky - 8 ks, kostky 
- 8 ks, žetony: kruhy - 4 ks, čtverce - 4 ks, trojúhelníky - 4 ks, karty se vzory - 16 ks 
a přesýpací hodiny. Vhodné pro 2 - 4 hráče.
Rozměr: 24,5 x 25,5 x 6 cm. Věková kategorie: 6+

GO56711 235 Kč

Balanční měsíček 
Poskládejte na měsíček dřevěné válečky tak, aby 
nepopadaly. Na zpestření můžete použít i kostku s barvami 
a ukládat válečky podle barvy, která padne na kostce. 
Obsahuje 20 dílů. Rozměr: 14,2 x 7 cm. Věková kategorie: 4+

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   249 6. 8. 2021   13:34:03



250
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

P
rv

n
í k

ro
ky

 -
 B

a
la

n
č

n
í h

ry

GOHS129 100 Kč 

Balancující věž tvarů 
8 dřevěných tvarů procvičujících trpělivost
a motorické schopnosti. Barevná kostka 
ukáže, kterou kostku je třeba postavit jako 
následující. Pozor! Věž nesmí spadnout!
Průměr největšího dílu je 6 cm.
Baleno v textilním sáčku.
Věková kategorie: 3+

LE10464 585 Kč

Včelí úl - balanční hra
Ukládejte jednotlivé části úlu tak, aby ani 
jeden nespadl. Dřevěná hra na procvičení 
koncentrace a jemné motoriky.
Rozměr: 21 x 7 x 20 cm. Věková kategorie: 3+

GO56795 300 Kč

Balanční věž 
Vytvořte z kostek věž tak, aby nespadla. 
Součástí hry je také hrací kostka, podle 
níž můžete ukládat jednotlivé kostky. 
Obsahuje 36 dílů.
Průměr: 8 cm.
Věková kategorie: 5+ 

GO58683 395 Kč

Rovnovážná skládačka - Tučňáci 
Obsahuje 18 tučňáků.
Rozměr: 4 x 1,5 x 4,2 cm.
Věková kategorie: 2+

MD14371 780 Kč

Rovnovážná hra 
Zábavná hra pro 1 - 4 hráče. 
Obsahuje 24 tyčinek, 4 okrajové tyčinky, dřevěný stojan 
a hrací kostku.
Rozměr: 7,5 x 32 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 8+

VN758710 890 Kč

Balanční hra - Zmrzlina
2 zmrzlinové oplatky a 12 ledových kopečků na 
vyvážení. Aktivita podporuje koncentraci 
a koordinaci. Rozměry: 
ledový kopeček: průměr 5,5 cm, výška: 5,5 cm, 
oplatka: průměr 6,5 cm, výška: 11 cm.
Materiál: pěna.
Věková kategorie: 3+
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LE3360 340 Kč

Balanční loď 
Zábavná hra trénuje trpělivost a podporuje jemnou 
motoriku. Cílem hry je umístit na houpačku figurku 
se symbolem, který hráč kostkou hodil, a sice tak, že 
houpačka zůstane  v rovnováze a hrací figurky nespadnou.
Rozměr: cca 18 x 10 x 15 cm. Věková kategorie: 4+ 

LE2490 500 Kč

Balanční hra - Archa 
Dvojice barevných zvířátek musí být uložena 
na dřevěnou lodičku tak, aby zůstala
v rovnováze a aby zvířátka nespadla dolů. 
Kostka vždy určí, které zvířátko se má 
přiložit. Hra procvičuje jemnou motoriku
a trpělivost. Rozměr: 19 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DV212561 275 Kč

Balanční hra - Počasí 
Procvičte si jemnou motoriku, koncentraci a trpělivost. Hráči 
střídavě ukládají barevné dílky na deštník tak, aby nespadly. 
Vyhrává ten, komu se podaří bezpečně umístit poslední kus. 
Všechny části jsou vyrobeny ze dřeva. Dohromady obsahuje 13 
dílů.
Rozměr: 18 x 16,2 x 2 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DV212551 275 Kč

Balančná hra - Ovoce 
Procvičte si jemnou motoriku, koncentraci a trpělivost. 
Hráči střídavě ukládají barevné dílky na misku tak, 
aby nespadly. Vyhrává ten, komu se podaří bezpečně 
umístit poslední kus. Všechny části jsou vyrobeny ze 
dřeva. Dohromady obsahuje 13 dílů.
Rozměr: 18 x 16,2 x 2 cm.
Věková kategorie: 2+

MI94051 779 Kč

STEM - Věže
Sada je vyrobena z odolného dřeva, které se skládá z prvků 
různých geometrických tvarů a barev. Zahrnuje karty s 
předlohami, které pomáhají dětem objevit základní pojmy jako 
je výška, tvar, barvy nebo rovnováha. V balení je 30 kusů a 16 
karet s předlohami. 
Průměr dílků: 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BE22900 695 Kč

Rovnovážná houpačka - Ještěrka 
Balení obsahuje houpačku (2 díly), 18 ještěrek 
v 6 barvách a hrací kostku.
Rozměr balení: 31,5 x 22,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+ 

GO58762 469 Kč

Balanční houpačka 
Ukládejte na houpačku postupně kostky tak, aby 
se nepřevážila.
Rozměr: 28 x 6,5 x 14 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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GO56966 330 Kč

Balanční krokodýl 
Hůlky a kolečka musí být umístěné na krokodýla s velkou 
trpělivostí a pevnou rukou, aby nespadli. Podle toho co padne 
na kostce, musí hráč, který je na řadě, položit na krokodýla hůlku 
nebo kolečko.
Rozměr krokodýla: 13 x 11 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 5+

GO56693 225 Kč

Rovnovážný velbloud 
Hrou si děti procvičí trpělivost a zručnost. 
Obsahuje 60 kusů hůlek.
Rozměr: 12 x 9,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 5+

GO56950 245 Kč

Oslíku, otřes se! 
Naložte na oslíka barevné paličky tak, 
aby nespadly. Balanční hra k procvičení 
jemné motoriky.
Rozměr: 12 x 10,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

LE7783 535 Kč

Balanční kočka 
Ukládejte dřevěná klubíčka na kočku tak, aby ani 
jedno nespadlo. Hra k procvičení koncentrace 
a jemné motoriky. To, které klubíčko máte uložit vám 
určí kostka.
Rozměr: 19 x 3 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO56901 439 Kč

Balanční delfín 
Tento přátelský delfín - stejně jako skutečný 
delfín - si velmi rád hraje s barevnými kroužky. 
Vyzkoušejte na jeho bříško umístit co nejvíc 
kroužků tak, aby nespadly. Balení obsahuje 
18 prvků. Rozměr: 17 x 12 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DJ06321 640 Kč

Balanční slon 
Ukládejte jednotlivé kostky na slona,   počínaje hlavou. 
Ale buďte opatrní, může se kdykoliv převrátit. Hra 
na procvičení jemné motoriky a koncentrace. Balení 
obsahuje 20 kostek.
Rozměr: 13 cm.
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ
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MD14276 635 Kč

Balanční hra 
Ukládejte drátky s různým zakřivením na háček 
tak, aby se udržely co nejdéle. Napínavá hra na 
procvičení motoriky a logického myšlení.
Průměr balení: 11 cm, výška 28,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

GO56877 390 Kč 

Balancující věž 
Žebříky 
Barevné žebříky musí být 
umístěné jeden na druhý tak, 
aby věž z nich vystavěná 
neztratila rovnováhu 
a nespadla. Výborná hra 
k procvičení trpělivosti 
a jemné motoriky. Obsahuje 
21 žebříků o délce 18 cm.
Věková kategorie: 4+

GO56929 715 Kč

Skládačka židlička
24 kusů. Výška židličky: 7 cm.
Věková kategorie: 3+

MD13778 440 Kč

Magnetické rybaření
Na dřevěné podložce jsou umístěná mořská 
zvířátka, která mají na sobě připevněnou 
magnetickou plošku. Pokuste se je pomoci 
prutu všechny chytit. 
Rozměr: 30,5 x 23 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

MD13777 440 Kč

Magnetická odtahová služba
Na dřevěné podložce jsou umístěné autíčka, 
které mají na sobě připevněnou magnetickou 
plošku. Pokuste se je pomoci magnetu 
všechny chytit. Rozměr: 30,5 x 23 x 3 cm. 
Věková kategorie: 3+

MD13779 440 Kč

Magnetický lov hmyzu
Na dřevěné podložce jsou umístěna luční 
zvířátka, které mají na sobě připevněnou 
magnetickou plošku. Pokuste se je 
pomoci magnetu všechny chytit.
Rozměr: 30,5 x 23 x 3 cm. 
Věková kategorie: 3+
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LE4339 525 Kč

Lovení - dárková sada
Sada dvou her s vodními a suchozemskými zvířátky. Každé 
zvířátko má na svém dřevěném těle magnetickou plošku. Úkolem 
dětí je, s pomocí udice s magnetem je pochytat. Děti si trénují 
jemnou motoriku, koordinaci a trpělivost. Každá hra je samostatně 
balena v dárkové krabičce.
Rozměr: 14 x 9,5 x 7,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

MD15149 895 Kč

Rybaření s počty 
Zábava a učení se v jednom. 
Chytejte dřevěné magnetické rybky 
podle čísel, které určí ruletka nebo 
je roztřiďte podle barvy. Vymyslet 
si můžete i vlastní pravidla. Balení 
obsahuje 10 rybiček, 2 udice 
a ruletku, všechno je zabaleno 
v praktické síťce.
Rozměr balení: 46 x 18,5 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE8550 685 Kč

Motorické aktivity 3v1 
Dřevěná zábava s vícerými hrami. Obsahuje 
magnetickou udici, se kterou děti můžou chytat 
mořské živočichy. Rybník a farma zahrnují zvířátka 
na provlékání. Květinky a motýlci se dají otáčet 
a tím podporují rozvoj motorických schopností dětí. 
Hra se dá snadno přenášet.
Rozměr: 19 x 18 x 0,5 cm. Věková kategorie: 6+ 

LE11366 232 Kč

Rybačka v pytlíku
Kostka určuje, které mořské zvířátko máte za úkol chytit 
na svou magnetickou udici. Vyrobeno ze dřeva. Balení 
obsahuje 11 dílů. Baleno v bavlněném pytlíku.
Rozměr: 14 x 2,5 x 27 cm.
Věková kategorie: 3+

GO56782 605 Kč

Zachraňme oceán
Vylovte z vody vše, co znečišťuje oceán. Magnetická 
hra podpoří rozvoj jemné motoriky i povědomí o 
ochraně životního prostředí. Obsahuje 16 dílů.
Průměr: 30 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DJ01650 435 Kč

Magnetická hra - Rybaření
Dřevěné rybky mají na sobě připevněnou 
magnetickou plošku. Pokuste se je pomocí 
udice všechny pochytat. balení obsahuje 
12 dřevěných rybek a 2 udice. 
Rozměr: 28 x 15 x 2,5 cm. 
Věková kategorie: 2+
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GN2175 585 Kč 

Magnetická udice
Udice je zakončená magnetickým háčkem, na který 
se dá chytit cokoliv kovového. Díky tvaru háčku se 
dají udice použít i k chytání předmětů s ouškem. Je 
vyrobená z pevného plastu a gumové rukojeti. 
Délka: 90 cm 1 ks. Věková kategorie: 2+

GN2176 1665 Kč 

Rybičky s tajemstvím
Rybičky jsou vhodné nejen pro hru, ale i na vyučování. Do rybiček se mohou 
vložit všelijaké malé předměty. Vyrobené jsou z červené pěnové gumy. 
Oranžové kroužky jsou kovové, díky čemuž se přichytí na udici s magnetem 
(GN2175). Balení obsahuje 5 rybiček o rozměru: 15 x 9 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

BE25513  3330 Kč

XXL Rybaření
Zábavná, ale náročná hra na zručnost. Možnost hrát jak uvnitř 
tak venku. Tuto hru můžete hrát podle pravidel nebo podle vlastní 
fantazie. Podporuje rozeznávání tvarů a barev. Balení obsahuje: 4 
pruty (65 cm) s háčky, 
4 stojany o rozměru 16 x 27 cm, 12 rybiček 
o rozměru 22 x 12 x 8,5 cm a textilní podložku.
Věková kategorie: 3+

LE8196  529 Kč

Hra na rybaření 1
Obsahuje 24 ks různých dřevěných barevných rybiček 
a mořských koníků v 3D maketě moře. Každý prut 
má na konci magnet. Vhodné pro rozvoj jemné motoriky. 
Rozměr: 24 x 24 x 10 cm. Věková kategorie: 3+

DJ01688 460 Kč

Rybářské lotto 
Kdo jako první chytí všechny rybičky, které 
má na své kartě, stává se vítězem. Hra 
obsahuje 3 karty s čísly a 3 karty s barvami. 
Figurky jsou vyrobeny z dřeva.
Rozměr: 22,6 x 22,6 x 4 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

LE8185    239 Kč

Chyť svou rybičku
Pomoci prutu si ulov z rybičkového 
puzzle rybičku.
Rozměr puzzle: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

BE22360 830 Kč

Rybaření 
Hra pro 1 - 4 hráčů, kde se nechytá jedna 
ryba, ale rovnou 3 najednou. Následně se 
sčítají body na spodní straně ryb. Vyhrává 
ten, kdo má nejvíce bodů.
Rozměr balení: 40 x 12 x 12 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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LE1530 1690 Kč

Dřevěná kuličková dráha 
Sada obsahuje stavební bloky různých velikostí a barev 
potřebných k sestavení kuličkové dráhy. Hra dává dě-
tem prostor pro vlastní kreativitu a procvičuje motoriku 
a prostorovou představivost. Když jsou všechny bloky 
postavené, může se kulička vydat na cestu shora dolů. 
Balení obsahuje 54 ks. Při zakoupení více sad mají děti 
možnost postavit tu největší kuličkovou dráhu.
Rozměr: 55 x 50 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE1793 655 Kč

Dino trať 
Oblíbená hra - 4 barev-
ná autíčka závodí
po krásné, barevné 
trati.
Rozměr: 27 x 39 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO53832 669 Kč

Zvuková věž 
Vhozením kuličky věž vydává různé tóny. 
Po spuštění všech kuliček se věž intenzivně 
rozezvučí. Balení obsahuje 3 kuličky. Produkt 
je esteticky i akusticky atraktivní pro všechny 
děti. 
Výška: 37,5 cm. Průměr: 15,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE6569 1060 Kč

Velká kuličková dráha
Odstartujte 3 dřevěné kuličky kladívkem. 
Kuličky se po barevných dřevěných 
stupíncích dostanou až dolů.
Výška věže: 26 cm. Průměr věže: 18 cm. 
Průměr kuliček: 4,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+

MI94106 865 Kč

Kuličková dráha 
Koule se stáčejí po obvodu pomalou 
a kontrolovanou rychlostí čímž si děti trénují 
soustředění a rozvíjejí své pozorovací 
schopnosti. Hra rozvíjí motorické schopnosti, 
prostorové vnímání a porozumění "příčiny 
a následku". 
V balení 1 kuličková dráha a 2 barevné koule.
Výška: 36 cm.
Věková kategorie: 1+

HW6017 2700 Kč

Kuličková věž
Věž je navržena ve stylu podmořského světa 
se 6 barevnými prvky. Děti mohou dát na startovací 
plochu hvězdici, rybičku, barevnou kuličku, bublinu 
nebo ponorku. Zvedáním a umisťováním dřevěných 
prvků si děti trénují své motorické dovednosti a také 
koordinaci oko-ruka. 
Rozměr: 68 x 48 x 14 cm.
Věková kategorie: 1+

GO53804 1700 Kč

Kuličková dráha
s xylofonem 
Dřevěná kuličková dráha, 
jejíž součástí je xylofon. 
Při každém puštění kuličky 
se děti mohou těšit na 
jedinečný hudební zážitek.
Rozměr: 57 x 44,5 x 7 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO53819 709 Kč

Kuličková dráha 
Jedinečná dráha, se kterou neztratíte žádnou ze 6 kuliček. Kuličku 
na začátek dráhy umístěte pomocí prstu. 
Rozměr: 30 x 9,5 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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PP6535 570 Kč

Kuličkový tobogan Basic
Barevný, kuličkový tobogan umožňuje sestavit dráhu dle 
vlastní fantazie. Následně stačí pouze pustit kuličku a můžete 
sledovat, co se stane. Hra učí děti základní fyzikální zákony 
gravitace a mechaniky. Balení obsahuje 45 dílků.
Rozměr balení: 34 x 29 x 8 cm.
Věková kategorie: 4+ 

PP6538 775 Kč

Kuličkový tobogán 
Skvělá stavebnice, která 
zabaví děti na dlouhé hodiny. 
Z jednotlivých dílků si mohou 
poskládat tobogány podle 
vlastní fantazie nebo podle 
obrázku na krabici. Pak už jen 
stačí vhodit kuličky, které se 
rychle kutálejí do cíle. Balení 
obsahuje 80 dílků.
Věková kategorie: 4+

MI97282 712 Kč

Kuličkový tobogán 
Spouštěním 4 kuliček z horní části věže si dítě vyvíjí prostorovou 
orientaci. Používání kladiva se zvukem pomáhá dětem pochopit 
"příčinu a následek" zábavným způsobem. Sada obsahuje 4 míčky, 1 
kladivo se zvuky a 1 skluzavku.
Rozměr: 25 x 34 cm.
Věková kategorie: 1+

MI97283 920 Kč

Kuličková dráha MAXI
Mimořádně zábavná víceúrovňová kuličková dráha. Vše, co musíte udělat, je 
hodit kuličku tak, aby se točila po dráze a vyhýbala se překážkám, odrážela 
se od trampolíny a nakonec spadla do koše. Hračka rozvíjí motorické 
dovednosti, prostorové vnímání 
a pochopení "příčiny a následku". Dráha se sklkádá 
z 27 prvků, dodávaná se 3 kuličkami.
Výška: 54 cm.
Věková kategorie: 1+

GO53896 940 Kč

Hrad s kuličkovou dráhou
Jedinečná stavebnice, se kterou vytvoříte 
nejrůznější hrady a kuličkové dráhy. 
Obsahuje 79 dílů.
Věková kategorie: 3+

LR4105EI 1120 Kč

Vyrob si kuličkovou dráhu 
Vytvořte si různé kuličkové dráhy podle vzorových karet nebo 
podle vlastní fantazie. Obsahuje: 2 držáky na desku, 20 šroubů, 15 
drah různých tvarů, vrtačku, pracovní desku a 10 vzorových karet. 
Vrtačka vyžaduje 3 baterie AAA (nejsou součástí balení).
Rozměr desky: 30 x 25 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+
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IM3607 559 Kč 

Malá manipulační kostka
Barevná textilní kostka s molitanem všitým v látce naučí malé děti základ-
ním úkonům, které děti potřebují při oblékání. Zároveň objeví uvnitř molita-
novou kostku na hraní. Rozměr je ideální pro dětské ručky a imituje reálnou 
velikost knoflíků, přezek nebo suchého zipu.
Rozměr: 13 x 13 x 13 cm.

NA375108 1480 Kč

Zapínací chlapec
Velká panenka, která pomáhá dítěti 
s rozvojem jemné motoriky. Oděv má různé 
zapínací systémy (knoflíky na patent, suchý 
zip, knoflíky, šňůrky, zipy, 3 druhy přezek 
a šle). Chlapec má 3 oděvy: košili, kom-
binézu a sako. Tělo je vyrobeno z měkké 
sametové látky. Délka panenky: 62 cm. 
Věková kategorie: 3+

NA375107 1480 Kč

Oblékací dívka 
Velká, měkká panenka, která pomáhá dítěti s rozvojem jemné motoriky. 
Oděv má různé zapínací systémy: druky, suchý zip, knoflíky, šňůrky, 
zipy, přezky a šle. Dívka má 3 oděvy: halenku, šaty a čepici.
Délka: 53 cm. Věková kategorie: 2+

NA375098 1990 Kč

Zapínací matrioška 
6 měkkých panenek s různými 
zapínacími systémy (šňůrky, zipy, 
knoflíky, suchý zip, přezky).
Délka panenek: 10 - 34,5 cm.
Věková kategorie: 2+

Textilní panenka na zapínání
Panenky přispívají k rozvoji dovedností a 
samostatnosti. Při hře s panenkou se dítě naučí 
oblékat a svlékat oblečení. Panenka také pomáhá 
rozvíjet u dětí pocity náklonnosti a respektu k jiným 
lidem a seznamuje je s různými rasami.
Výška: 40 cm.
Věková kategorie: 1+

1. MI96317 - Evropský chlapec 705 Kč

2. MI96318 - Africká dívka 705 Kč

3. MI96319 - Asijská dívka 705 Kč

4. MI96320 - Latinskoamerický chlapec 705 Kč
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EDF051 2290 Kč

Manipulační věž
Pomáhá při výuce mnoha úkonů, které děti používají při 
oblékání. Na věži naleznete podélné knoflíky, šňůrky, suchý 
zip, zip, klasické knoflíky. Dodáváno v barevnosti v závislosti 
od skladových zásob.
Rozměr: 35 x 54 cm (ŠxV).

IM3506 630 Kč

Manipulační domeček - Dvojdům
Domeček slouží na procvičování manipulačních 
schopností, které děti používají při oblékání, učí 
se používat knoflíky, zipy a vázat tkaničky.
Rozměr: 45 x 56 cm.

IM3152  220 Kč

Kostka s kapsami - malá
Vytvoř si vlastní kostku! Měkká vinylem 
pokrytá kostka s průhlednými kapsami, do 
kterých dítě vkládá karty s obrázky. Karty jsou 
vyměnitelné, a tak se kostka stává vhodná pro 
rozmanité věkové kategorie. 
Rozměr: 15 x 15 x 15 cm.
Max. rozměr karty: 13 x 13 cm.

DJ01666 385 Kč

Manipulační zvířátka - Připoutání
Hra je složena ze 3 dřevěných zvířátek, které obsahují 
šňůrku, pásek s kovovou sponou a pásek s plastovou 
sponou. Děti se učí rozepínat a zapínat kabátek, 
přičemž trénují manipulační dovednosti. 
Rozměr: 18 x 11 cm. 
Věková kategorie: 3+

DJ01663 460 Kč

Manipulační zvířátka - Zapínání
Hra je složena ze 3 dřevěných zvířátek, které 
mají na sobě kabátek. Děti se učí rozepínat a 
zapínat kabátek, přičemž trénují manipulační 
dovednosti. Rozměr: 18 x 11 cm. 
Věková kategorie: 3+

DJ01664 435 Kč

Manipulační zvířátka - Zámek
Hra je složena ze 3 dřevěných zvířátek, které mají na sobě zámek. Každé zvířátko obsahuje jiný systém zamykání a 
odemykání. Při hře si děti procvičují manipulační zručnosti. Rozměr: 18 x 12 cm. Věková kategorie: 3+
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WY90920 250 Kč

Provlékání - Zvířátka 
Balení obsahuje 4 zvířátka
na provlékání v jejich domácím prostředí. Krásná 
hra, která procvičuje jemnou motoriku dětí. 
Vyrobeno ze dřeva. Rozměr: 19 x 13, 5 cm.
Věková kategorie: 3+

BN88102 180 Kč

Provlékání Lvíček 
Velmi dobrá pomůcka pro procvičování 
jemné motoriky. Všechno uložené 
v dřevěné krabičce o rozměrech: 
18 x 24 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

LE7891 420 Kč

Provlékání Medvídci 
Obsahuje 30 dílů. Pomocí tkaniček je možné různě 
kombinovat oděv medvídka. Hra na procvičení 
jemné motoriky. Rozměr: 14 x 22 cm.
Věková kategorie: 4+

Provlékání
Provlékání jsou účinné prostředky pro 
zlepšování manuálních zručností dětí. 

Tyto hry vyžadují velké soustředění dětí,
 ale i tak je to stále hra.

GO58686 235 Kč

Provlékání - Zvířátka 
Obsahuje 3 desky na provlékání (12 x 6 cm) a 
6 barevných tkaniček.
Věková kategorie: 3+

WY90017 195 Kč

Provlékání - Holčička 
Hra na procvičování jemné motoriky dětí.
Vyrobeno ze dřeva. Rozměr: 18 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+

WY90018 195 Kč

Provlékání - Chlapeček 
Hra na procvičování jemné motoriky dětí.
Vyrobeno ze dřeva. Rozměr: 18 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+
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Provlékání
Balení obsahuje 5 různých provlečených dřevěných 
zvířátek a 5 barevně sladěných tkaniček. Hra rozvíjí 
koordinaci ruka - oko a koncentraci.
Rozměr: 21 x 18 3 cm.
Věková kategorie: 3+

MD13781 - Zvířátka z farmy 355 Kč

MD13782 - Domácí zvířátka 355 Kč

LU05316 500 Kč

Provlékání - Strom
Hrou si děti procvičí jemnou motoriku a rozpoznávat zvířátka 
a objekty. Rozměr: 23 x 3,5 x 19,5 cm.
Věková kategorie: 3+

Pěnové provlékání
Provlékání z pěny zobrazuje různé barevné tvary, pomocí kterých 
děti provlékají barevné šňůrky, čímž si trénují jemnou motoriku, 
trpělivost 
a soustředěnost. Mohou použít stejně barevnou šňůrku nebo 
šňůrku jiné barvy. Balení obsahuje 10 tkaniček.
Tloušťka desky: 1 cm.
Věková kategorie: 3+

HK00446 - Tvary 575 Kč

HK00427 - Cestičky 575 Kč

ED90103 720 Kč

Provlékání podle předlohy
Provlékejte šňůrky podle předlohy na dřevěných deskách nebo použijte prázdnou 
desku a vytvořte si obrázek podle vlastní fantazie. Obsahuje: 4 dřevěné desky na 
provlékání (16,5 x 15,5 cm) a 12 šňůrek ve 4 barvách.
Rozměr balení: 23 x 21 x 6 cm. Věková kategorie: 4+

GO58679 235 Kč

Provlékání - Vzory 
Obsahuje 3 desky na provlékání (12 x 6 cm) a 
7 barevných tkaniček.
Věková kategorie: 3+ 

Převlíkačka
Převlíkačka je dodávána se 4 malými 
díly se stejným motivem.
Rozměr: 22 x 16 cm.
Věková kategorie: 3+

NA333362 - Zajíček 340 Kč

NA333363 - Želva 340 Kč

NA333361 - Ježek 340 Kč
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ES42518 3520 Kč

Dřevěné korálky na 
navlékání - velké
Dřevěné korálky 14 tvarů v 8 barvách. 
Plastový box obsahuje 90 dřevěných 
korálků na navlékání, 6 tkaniček a 
návod. Materiál: plast, buk.
Rozměr: 20,5 x 14,5 x 20,5 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

AK20614 660 Kč

Dotykové provlékání
Vytvořte zábavné trasy šněrováním karet podle 
barvy a textury. Hra pomáhá zlepšovat vizuální 
a hmatovou schopnost. Sada obahuje 36 karet 
(11,2 cm) a 10 šňůrek různých barev. 
Věková kategorie: 3+

AK70130 155 Kč

Šňůrky na navlékání, 30 ks
Sada ergonomických tkaniček pro malé ručičky na 
procvičení šněrování a spojování předmětů. 
2,5 cm špičky tkaniček umožňují snadnou 
manipulaci. Usnadňuje koordinaci ruka-oko, 
jemnou motoriku a manuální zručnost. Balení 
obsahuje 30 tkaniček (100 cm) různých barev. 
Věková kategorie: 3+

LE4428    170 Kč

Provlékání přátelé
Hra na procvičování jemné 
motoriky. Velikost 1 ks: 13 cm.
Věková kategorie: 4+

AK52312 820 Kč

Provlékačka - Profese 
Hra na procvičování jemné motoriky a koncentrace. 
Obsahuje 24 dřevěných prvků a 8 barevných šňůrek.
Rozměr největšího dílku: 11 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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AK52311 800 Kč

Provlékačka - Rodiny různých 
národností 
Hra na procvičování jemné motoriky 
a koncentrace. Obsahuje 24 dřevěných prvků 
a 6 barevných šňůrek.
Rozměr největšího dílku: 11 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR0139 1090 Kč

Sada korálků s předlohami
Sada barevných korálků z tvrdého dřeva se skládá z různých 
tvarů jako je kulička, kostka a válec. Aktivita podporuje 
rozeznávání a třídění barev, 
tvarů, matematické schopnosti a jemnou motoriku. 130 dílná 
sada obsahuje 20 karet s aktivitami, 108 korálků, dvě černé 
tkaničky (92 cm) zakončené plastovým hrotem (2,5 cm). 
Rozměr karty: 11 x 29 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LU302161 690 Kč

Navlékací housenka s čísly
Tato zábavná housenka pomáhá dětem naučit se základní čísla. 
Každý dílek obsahuje jedno číslo. Komu se podaří uspořádat 
čísla podle správného pořadí? Zvolit můžete i opačné pořadí 
od nejvyššího po nejnižší. Hra obsahuje housenku na šňůrce 
a 10 dílků. Délka polyesterové šňůrky je 38 cm.
Věková kategorie: 2+

LE11475 309 Kč

Pastelkové navlékaní
Zábavné navlékání se zvířátky, tvary a číslicemi 
v pastelových barvách. Rozměr tvarů: cca 4 x 4 x 2 cm. 
Délka šňůrky: 100 cm, průměr šňúrky: 0,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

LL3235G 260 Kč

Navlékací kotoučky 
Balení obsahuje 20 kotoučků ve 4 různých 
barvách. Hra procvičuje koordinaci oko - ruka. 
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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DE14212 495 Kč

Vyšívání pro nejmenší 
Balení obsahuje dvě předlohy 
z tvrzeného kartonu, sadu šňůrek 
a dřevené ozdoby na přišívání.
Věková kategorie: 3+ 

MI45305 269 Kč

Provlékání Předměty
Balení obsahuje 8 plastových 
předmětů a 10 barevných 
tkaniček. Hra na rozvoj 
soustředění a jemné motoriky. 
Možné použít jako šablony. 
Rozměr: 17 cm.
Věková kategorie: 3+

MI31798 300 Kč

Provlékání Dinosauři 
Balení obsahuje 15 dílků, ze kterých se 
dají vytvořit 4 dinosauři a 4 tkaničky. Hra na 
rozvoj soustředění a jemné motoriky.
Rozměr: 12 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED90102 720 Kč

Provlékání - Mořská zvířátka 
Hoďte kostkami a navlékejte zvířátka podle barev, které 
padly na kostkách. Nebo rozložte kartičky se zvířátky na stůl 
a navlékejte postupně podle kartiček. Hra napomáhá zlepšit 
jemné motorické schopnosti, rozpoznávat barvy a zvířátka. 
Obsahuje: 24 dřevěných zvířátek na navlékání (3 zvířátka 
v 8 barvách), 24 dřevěných kartiček se zvířátky (5 x 5 cm), 
4 modré bavlněné šňůrky a 2 kostky (2,5 cm). 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 23 x 21 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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VN85495 159 Kč

Provlékací boty
Dřevěná skládanka se šňůrkami.
Obsah: 3 boty (rozměry přibližně 19 x 8 cm), 3 šňůrky 
(délka 130 cm).
Rozměry podložky:  
40 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

LE10152 300 Kč

Šněrovací boty
Pomůcka při nácviku šněrování. 
Balení obsahuje jednu pravou 
a jednu levou botu.
Rozměr: 20 x 10 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 4 + 

LE6475 425 Kč

Barevné boty 
s tkaničkami, 2 ks
Sada obsahuje 2 ks barevných 
dřevěných bot s tkaničkami, které 
pomůžou dětem naučit 
se zavazovat tkaničky.
Rozměr: 15 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+

GO58784 245 Kč

Tréninková bota - Vázání tkaniček
Dřevěná bota s tkaničkami, která pomůže dětem 
naučit se vázat tkaničky. Výborná pomůcka na 
získání potřebné dovednosti.
Rozměr: 16,5 x 10,3 x 7,1 cm.
Věková kategorie: 3+

MD13018 370 Kč

Bota na provlékání
Dřevěná barevná bota slouží na 
trénink vázání si tkaniček a zároveň 
i na rozvíjení jemné motoriky.
Rozměr: 20,5 x 12,5 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 3+

CD8460 635 Kč

Šněrovací boty, 6 ks 
Šněrování bot uči děti kromě jejich vázání 
i koordinaci oko-ruka a rozvíjí jemnou motoriku. 
Balení obsahuje 6 barevných bot vyrobených 
z kartonu, 6 tkaniček (90 cm).
Rozměr boty: 18 x 11 cm.
Věková kategorie: 4+
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AP001 220 Kč

Navlékací medvídci
Sada 50 plastových různobarevných 
medvídků se 3 barevnými tkaničkami. Ideální 
vyučovací pomůcka pro rozvoj koordinace 
ruky a oka.

VN35681 315 Kč

Provlékací zvířátka
Výborná pomůcka k tříbení jemné motoriky 
a rozlišování barev. Tvary se mohou použít jako 
šablony. Obsah sady: 9 provlékacích zvířátek 
(3 medvědi, 3 kachny a 3 psi) a šňůrky ve 3 barvách. 
Rozměr: do 15 x 19 cm. Věková kategorie: 4+

VN85494 320 Kč

Dřevěné provlékací tvary
Sada složená ze 7-mi barevných provlékacích 
tvarů a 7-mi šňůrek v dřevěné krabici s víkem.
Rozměry krabic: 16 x 20 x 4,5 cm.
Délka šňůrky: 130 cm.
Rozměry tvarů: do 13 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+

MI95268 395 Kč

Provlékačky - Čísla
Didaktická pomůcka na rozeznávání čísel, přičemž se 
procvičuje jemná motorika. Balení obsahuje 40 čísel 
a 20 barevných tkaniček na provlékání.
Rozměr čísla: 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Provlékání
Provlékání jsou účinné prostředky pro 
zlepšování manuálních zručností dětí. 

Tyto hry vyžadují velké soustředění dětí,
 ale i tak je to stále hra.

MI32156 650 Kč

Vkládačka / Provlékačka - Kolíky
Vyrobeno z ekologického materiálu. Šňůrky jsou vyrobeny z přírodní bavlny a 
herní podložky jsou vyrobeny z lepenky. Kolíky jsou ve třech základních tvarech: 
kruh, čtverec a trojúhelník. Vynikající hra navržena hravým způsobem na 
podporu pozornosti a koncentrace. Dodává se s 1 metrem bavlněné tkaničky 
a 8 návrhy aktivit. Obsah: 18 kolíků, 1 podstavec z recyklované pěny 
3 bavlněné šňůrky a 8 aktivit (4 listy). Věková kategorie: 3+

BIO PRODUKT
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MI31867 430 Kč

Provlékání - 123 ABC s úkoly
Didaktická pomůcka k rozeznávání čísel a písmen, přičemž se procvičuje 
jemná motorika. Balení obsahuje 10 čísel (0 - 9), 27 písmen velké abecedy, 
10 barevných šňůrek k provlékání a 2 brožury s úkoly. Vše je zabalené 
v praktickém kufříku. Výška: 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

MI32158 535 Kč

Převlíkanka - Čísla a písmena
Sada písmen a číslic vyrobena z materiálů přátelských k životnímu prostředí, které pomáhají 
dětem učit se jejich tvary, zatímco se baví. Dodává se s příručkou s pokyny, která vede děti při 
šití a zlepšuje jejich jemnou motoriku. Písmena a číslice jsou vyrobeny z bioplastu získaného z 
cukrové třtiny a tkaničky jsou vyrobeny z přírodní bavlny. 
Obsah: 27 písmen, 10 čísel, 10 tkaniček a 2 brožury. 
Rozměr písmena / čísla: 7 cm. 
Věková kategorie: 3+

BIO PRODUKT

MI32157 455 Kč

Provlékání - Barvy a tvary
Hra využívající 3D geometrické tvary vyrobené z 
nejrůznějších materiálů včetně smrkového vlákna. 
Sada obsahuje čtyři 1 metrové tkaničky z přírodní bavlny 
a 6 oboustranných lepenkových listů. 
S touto zábavnou ekologickou soupravou se děti naučí 
matematické pojmy a rozvíjejí svou jemnou motoriku. 
Obsah: 36 tvarů, 4 bavlněné šňůrky a 12 aktivit (6 listů). 
Rozměr geometrického tvaru: cca 2,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

BIO PRODUKT

GO56809 500 Kč

Provlíkačka Housenka 
Provlékací hra pro 1 - 4 hráče, kde vítězem 
je ten, kdo má nejdelší housenku. Balení 
obsahuje 57 dílků.
Průměr obličeje: 3 cm.
Věková kategorie: 3+
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MI31767 495 Kč

Navlékací figurky
Didaktická pomůcka pro úvodní rozpoznávání a třídění tvarů 
a barev. 8 různých figur - tvarů v různých barvách. Figurky 
děti třídí, navlékají podle barvy nebo tvaru. Vhodné na 
spojování a třídění. V balení je sada 12 předloh - pracovní 
karty, 80 figurek a 10 ks 1 m dlouhých tkaniček.
Věková kategorie: 3+ 

RY2143 169 Kč

Maxi knoflíky
Knoflíky jsou svou velikostí 
přizpůsobeny pro malé dětské ručky. 
Balení obsahuje 30 knoflíků v 8-mi 
tvarech v pestrých barvách.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

RY20100 305 Kč

Knoflíky různých tvarů 
Barevné knoflíky různých tvarů se mohou využívat 
jako součást koláží, k provlékání, třídění, počítání 
a ke hrám. Naleznete zde knoflíky ve tvaru domeč-
ků, postaviček, dětských tváří, autíček, či zvířátek.
Obsah: 454 g. 
Rozměr knoflíků: cca 4 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+

AP818/BCB 285 Kč

Knoflíky 
Barevné knoflíky různých barev a velikostí. 
Balení obsahuje 450 g knoflíků. 

PB2470913 209 Kč

Knoflíky různých 
tvarů a barev 
500 g. Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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MI31715 680 Kč

Navlékací knoflíky
Didaktická pomůcka pro spojování, třídění 
a na poznávání čísel a barev. Barevné 
knoflíky děti třídí a navlékají podle barvy, 
nebo podle počtu děr. Na každém knoflíku 
je jedna až pět děr, hodnota čísla je 
vyjádřena i pomocí braillova písma. Balení 
obsahuje: sadu předloh - pracovní karty, 
140 knoflíků s průměrem 4 cm 
a 10 ks 1 m dlouhých tkaniček.
Věková kategorie: 3+ 

EPL120203 1100 Kč

MAXI knoflíky k navlékání
Sada obsahuje 100 barevných knoflíků 
(červené, zelené, modré, žluté) s 1 - 5 
otvory na navléknuti. Děti si pomoci nich 
cvičí jemnou motoriku, rozeznávání barev 
a počtů 1 - 5. Součástí balení je 8 šňůrek 
(75 cm), 8 zátek (k ukončení).
Rozměr balení: 29 x 24,5 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN85052 500 Kč

Provlékací tvary
Sada 81 velkých pestrobarevných plastových 
tvarů (čtverec, trojúhelník a kruh) a 27 šňůrek ve 
3 barvách. Je použitelná na provlékání, počítání, 
třídění a seřazování. Každý tvar má čtyři dírky, 
což umožňuje mnoho způsobů provlékání. Sada 
je balená v plastovém kyblíku s víkem. 
Velikost tvarů: 5 cm. 
Délka šňůrek: 75 cm. Věková kategorie: 6+

Provlékání
Provlékání jsou účinné prostředky pro 
zlepšování manuálních zručností dětí. 

Tyto hry vyžadují velké soustředění dětí,
 ale i tak je to stále hra.

EPL120516 1320 Kč

Transparentní barevné tvary na navlékání
Barevné transparentní navlékací tvary v barvách duhy. 
Balení obsahuje 144 dílků a 6 šňůrek, jejíž délka je 60 cm.
Rozměr: Ø 5 cm.
Věková kategorie: 3+

PP4130 365 Kč

Řetízky
Spojováním barevných dílů do řetězů nebo 
různých konstrukcí si děti procvičují jemnou 
motoriku, rozvíjejí vizuálně-motorickou 
koordinaci a učí se rozlišovat barvy a tvary. 
Obsahuje 21 dílů.
Věková kategorie: 1+
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GO58908 250 Kč

Barevné písmena na provlékání
Balení obsahuje 325 ks kostiček v 11 barvách 
a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. 
Rozměr písmenkové kostičky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 5+

PB2470690 165 Kč

Dřevěné kostky s písmeny
Obsahuje 300 ks dřevěných kostek. Balení 
obsahuje i písmenka z abecedy cizích jazyků.
Rozměr kostky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 5+

PB2471279 150 Kč

Plastové korálky - Kostky
s písmenky, černé 
300 ks plastových korálků na 
navlékání, různé barvy. 
Věková kategorie: 5+

JR137790 33 Kč

Knoflíky Art
Průměr: 1,5 cm. 20 ks.

JR137792 37 Kč

Konoflíky Zvířátka
Průměr: 1,5 cm. 30 ks.

PB2471173 140 Kč

Plastové korálky
- Kostky s písmenky
300 ks plastových korálků 
k navlékání. Rozměr: 6,5 mm.
Věková kategorie: 5+ 

PB2471174 158 Kč

Plastové korálky - Disky s písmenky
500 ks plastových korálků k navlékání.
Rozměr: 7,5 mm.
Věková kategorie: 5+ 

VN50550 705 Kč

Sada barevných korálků
Sada obsahuje 650 korálků různých 
barev a tvarů (2 cm) a 6 šňůrek.
Balení v plastovém kyblíku.
Věková kategorie: 4+

VN41341 660 Kč

Korálky - malé
Děti se učí rozlišovat tvary a barvy a zároveň 
si zlepšují koordinaci oko - ruka. Přenosný 
kontejneru obsahuje 360 korálků různých 
barev a tvarů a 8 šňůrek na navlékání.
Rozměr: cca 1,7 cm, délka šňůrek 90 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Provlékání
Provlékání jsou účinné prostředky pro 
zlepšování manuálních zručností dětí. 

Tyto hry vyžadují velké soustředění dětí,
 ale i tak je to stále hra.
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EPL120459 1590 Kč

Flexi trubky 
80 ks flexibilních trubek rozvíjí kreativitu dětí. 
Vzájemným spojováním a kombinováním lze 
vytvořit nekonečné hady, kruhy a trojrozměrné 
tvary. Baleno v praktickém boxu.
Rozměr nataženého dílku: 2,5 x 13 cm.
Věková kategorie: 3+ 

HA17200 1020 Kč

Sestava korálků na navlékání
245 kusů korálků s průměrem 23 mm, 
7 tvarů - kulička, kostka, oliva, váleček, 
diamant, kroužek, kužel v 5 zářivých
barvách a 8 metrů šňůrky.

VN41251 795 Kč

Korálky - velké 
Korálky podporují širokou škálu 
dovedností - motorické, kognitivní 
a vizuální vnímání. Přenosný 
kontejner obsahuje 90 korálků 
a 7 šňůrek na navlékání.
Rozměr: cca 3,5 cm, délka šňůrek 
90 cm.
Věková kategorie: 1,5+

MI27361 389 Kč 

Maxi řetěz
Balení obsahuje 24 dílků balených 
v praktické plastové nádobě.
Věková kategorie: 2+

Maxi řetěz
Hra je navržená speciálně pro malé ruce, kde se plastové dílky jemným 
tlakem spojují do řady. Dílky mají různou barvu a texturu a tím procvičují 

rozeznávání barev a rozvíjejí hmat a jemnou motoriku.

MI31712 635 Kč

Řetězy 
Články řetězu výborné kvality. Jejich dizajn
napomáhá lehké manipulaci a spojování.
Didaktická pomůcka pro rozvoj jemné
motoriky a třídění barev. Balení obsahuje: sadu 
předloh - pracovní karty, 120 článků řetězu o velikosti 
6,4 cm.
Věková kategorie: 2+
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MI31752 885 Kč

Navlékací tvary 
Didaktická pomůcka, která procvičuje 
zrak, koordinaci a rozpoznávání barev 
a tvarů. Balení obsahuje: sadu předloh 
- pracovní karty, 100 tvarů s velikostí 
2,5 cm a 10 ks 1 m dlouhých tkaniček.
Věková kategorie: 3+

MI31737 669 Kč

Navlékací kuličky 
Didaktická pomůcka pro rozvoj jemné motoriky 
a třídění barev. Kuličky děti třídí a navlékají 
podle předloh. Balení obsahuje: sadu předloh - 
pracovní karty, 100 kuliček s průměrem 2,5 cm 
a 10 ks 1 m dlouhých tkaniček.
Věková kategorie: 3+

MI31771 65 Kč

Set deseti tkaniček
Odolné 1 m dlouhé tkaničky jasné barvy. 
Oba konce tkaničky jsou potažené 
plastem pro snadnější navlékání.
Věková kategorie: 3+

MI31769 295 Kč 

Umělé jehly k provlékání 
Balení obsahuje 100 bezpečných jehel 
z umělé hmoty, vhodné takměř pro všechny 
druhy špagátů a šňůrek pro děti. 
Délka jehly: 13 cm. Ø jehly: 3 - 5 mm. 
Ø otvoru: 1 - 2 mm.
Věková kategorie: 3+

MI31778  625 Kč 

Set 8 umělých dutých šňůrek 
20 metrů dlouhé klubka ve 4 základních 
barvách (červená, zelená, žlutá, modrá). 
Vhodné k provlíkání, vyšívání a tvorbu 
různých uměleckých děl. Díky tomu, že jsou 
duté, jsou velmi lehce ohybné a jednoduše 
s nimi pracují také i ty nejmenší děti.
Balení obsahuje 8 kusů míchaných barev.
Věková kategorie: 3+

PX0411A    455 Kč

Navlékej, nečekej!
Hra, při které se dítě řídi obrázky na kartičce. 
Jednotlivé korálky navléka podle předlohy 
na kartičce. Obsah balení: 55 karet se vzory, 
18 barevných kuliček, přesýpací hodiny, 3 šňůrky 
a 80 žetonů. Rozměr balení: 24,5 x 25,5 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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EI3645 615 Kč

Sada pro provázkové kreslení
Vytvořte si vlastní vzory nebo se držte předloh 
a nakreslete si loďku, motýla, kočku, auto a mnoho 
jiných obrázků. Stačí si vybrat barvu provázku, 
navléci ji do pera a potom provlékáním vykouzlit 
žádaný motiv. Provázkové kreslení je určeno pro 
děti od 3 let a pomáhá jim procvičovat koordinaci očí 
a rukou, motorické schopnosti a mnohé jiné. Balení 
obsahuje tabulku na kreslení, pero, 18 barevných 
provázků, 16 kartiček s předlohami. 
Rozměr tabulky na kreslení: 20 x 20 cm. 
Věková kategorie: 3+

EI9279 1229 Kč

XXL Sada pro provázkové kreslení
Velká sada pro třídy obsahuje: 3 pevné tabulky
na kreslení, 3 pera, 54 tkaniček v 9 barvách
a 24 oboustranných kartiček s předlohami.
Rozměr tabulky na kreslení: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+

PP0570 579 Kč

Provlékání - Filo 
Hra na procvičování jemné motoriky dětí, zlepšování vizuomotorické 
koordinace a rozvoj kreativity. Děti pomocí speciálniho pera a barev-
ných šňůrek vytvářejí na plastové tabulce různé vzory podle vlastní 
fantazie nebo podle předloh na vzorových kartách. Hra obsahuje 
8 šňůrek ve čtyřech barvách, 4 pera určená k vyšívání, 1 tabulku na 
vyšívání, brožuru s předlohami a 9 vzorových karet s 18 předlohami.
Rozměr: 37 x 27 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

LE4610 220 Kč

Deska na provlékání 
Skvělá pomůcka na procvičení jemné 
motoriky a zavazování šňůrek. 
Rozměr: 17 x 13 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

Velké množství dalších korálků
na navlékání naleznete v části 

Výtvarná výchova
na str. 921 - 930.

EPL120168 495 Kč

Šňůrkové kreslení - mega tabulka 
Sada na šňůrkové kreslení s mega velkou tabulkou poskytuje bohatý prostor pro dětskou kreativitu. 
Obrázky vytvořené pomocí speciálního pera se šňůrkou se dají z tabulky snadno vypárat a můžete začít 
tvořit znovu. Balení obsahuje 1 tabulku (vyrobenou z měkkého plastu), 16 šňůrek ve 4 barvách (červená, 
žlutá, zelená, modrá), 4 speciální pera. Rozměr tabulky: 50 x 35 cm. Věková kategorie: 3+ 
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EPL120286 145 Kč

Péra na šňůrkové kreslení, sada 12 ks
Náhradní plastové pero na šňůrkové kreslení.
V balení je 12 ks. Rozměr: 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPL120287 160 Kč

Sada šnůrek na šňůrkové kreslení 
Balení obsahuje 20 šňůrek na provázkové 
kreslení. Dodáváno v barevnosti v závislosti od 
skladových zásob. 1 šňůrka = 100 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PB2470642 115 Kč

Bavlnky na vyšívání 
25 ks, různé barvy. 
Délka: 8 m. 

EPL210200 2700 Kč

MEGA krosna 
Krosna určitě zaujme všechny kreativní děti, které si tak samy budou moci vyrobit barevné 
koberečky, deky, přikrývky a jiné výtvory. Práce na krosnech je velmi jednoduchá, nitě v osnově 
se zvedají a klesají pomocí otočného knoflíku. Dřevěným člunkem s přízi procházíte mezi 
nitěmi na osnově, pomocí dřevěné tyče příz ve spodní části stlačujete - jako při skutečném 
tkaní. Zároveň si děti při tkaní procvičí jemnou motoriku a koncentraci. Balení obsahuje rám, 
2 dřevěné člunky, 4 barevné klubka vlny. Rozměr: 40 x 64 x 125 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58988 259 Kč

Tkací krosna 
6 dílů. Rozměr: 19 x 22 cm.
Věková kategorie: 6+

LE7490 515 Kč

Tkalcovský stav
Klasický nástroj ze staré doby procvičí šikovnost 
dětí. Nejdříve se naučí upevnit nitě na rám a pak 
jim již nic nebrání v kreativitě.
Rozměr: 46 x 33 cm.
Věková kategorie: 3+
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RO3021015 1720 Kč

Drátěný labyrint - Mistr
Rozměr: 31,5 x 26 x 38 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO3022735 9580 Kč

Drátěný labyrint - Plochý
Rozměr: 68 x 68 x 31,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

RO3021017 4390 Kč

Drátěný labyrint - Jumbo
Rozměr: 63 x 37,5 x 47 cm. 
Věková kategorie: 2+

RO3021025 2300 Kč

Drátěný labyrint 
- Trojúhelník
Rozměr: 58 x 58 x 58 cm. 
Věková kategorie: 2+

BN84184 369 Kč

Labyrint s beruškou
Rozvíjení motoriky dětí.
Rozměr: 9,5 x 7 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+

HPE1811 840 Kč

Drátěný labyrint 
s autíčkem 
Barevný drátěný labyrint na 
přecvičování motoriky a kreativity.
Rozměr: 29,6 x 20,6 x 35,4 cm.
Věková kategorie: 2+
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BN84186 1150 Kč

Motorická kostka
Multifunkční motorická kostka vyrobená ze dřeva. 
Každá stěna kostky obsahuje jinou aktivitu, na 
základě které si děti procvičují jemnou motoriku, 
logiku a soustředěnost.
Rozměr: 28,5 x 32 x 26 cm.
Věková kategorie: 2+

WY90837 849 Kč

Didaktická manipulační kostka
Kostka má na každé straně jinou aktivitu. Všechny procvičují různé oblasti - 
jemnou motoriku, sluchové vnímání, počítání, rozeznávání barev, určování času. 
Krásný, barevný dizajn určitě upoutá pozornost dětí a zabaví je na delší čas.
Rozměr: 21 x 36 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NA345100 5420 Kč

Manipulační stůl 
Dřevěný manipulační stůl obsahuje labyrinty, dvířka, zvonek, 
zrcadlo a kolečka pro rozvoj motorických schopností. Je možné jej 
umístit na podlahu 2 způsoby.
Rozměr: 55,5 x 45,5 cm.
Věková kategorie: 1+
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BN84189 1080 Kč

Tombi - motorická kostka
Multifunkční dřevěná motorická kostka. Díky 
rozmanitým aktivitám, procvičuje jemnou 
motoriku ruky, logiku a soustředěnost.
Rozměr: 22 × 23 × 34 cm.
Věková kategorie: 1+ 

BN84213 650 Kč

Motorická kostka s vkládačkou
Multifunkční dřevěná motorická kostka. Díky 
rozmanitým aktivitám, procvičuje jemnou 
motoriku ruky, logiku a soustředěnost.
Rozměr: 22 x 22 x 27 cm. 
Věková kategorie: 1+ 

BN84211 559 Kč

Motorická kostka s hodinami
Zábavná kostka, která přináší dětem možnost 
poznávat formou hry nové tvary, nový pohyb 
a činnosti. Na každé straně kostky je jiná 
aktivita. Rozměr balení: 30 x 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 1+

Labyrinty s korálky
Rozvíjejí motoriku, logické myšlení a koordinaci pohybu. 

Úkolem je posouvat korálky podle zadání
anebo podle vlastní fantazie.

Hra s různými stupni obtížnosti.

BN84202 900 Kč

Velký motorický labyrint
Zábavný barevný labyrint zaměřený 
na rozvoj jemné motoriky a dětské 
fantazie. Rozličné druhy labyrintů 
nabízejí dětem několik možnosti hry.
Rozměr: 20,5 x 36,5 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 1+

NA375127 1090 Kč

Manipulační labyrint - Domeček 
Barevný labyrint s různými tvary.
Rozměr: 29 x 29 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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GO56944 365 Kč

Najdi správnou cestičku 
Vytvoř nové stezky přes les, aby se
zvířátka mohla vzájemně navštívit.
Rozměr: 21 x 21 cm.
Věková kategorie: 4+

BN88096 225 Kč

Labyrint - Afrika 
Úkolem dětí je najít správnou cestu. 
Pohyblivé hlavičky se připojují k tělu 
zvířátka posouváním po dráze. 
S labyrintem si děti mohou vymyslet
i nová zvířátka např.: žirafolev. 
Hra slouží k rozvíjení jemné motoriky, 
řeči a rozumových představ.
Rozměr: 40 x 30 x 1,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

MI32655 530 Kč

Balanční hra - Bludiště 
S touto balančním hrou si děti procvičí 
koordinaci, motoriku a prostorovou orientaci. 
Balení obsahuje 6 kuliček, hrací desku, 6 karet 
s předlohami a návod.
Rozměr: 30 x 21 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

GO57749 275 Kč

Labyrint - Kdo ke komu patří?
Úkolem dětí je najít správnou cestu.
Hra slouží k rozvíjení jemné motoriky, řeči 
a rozumových představ.
Rozměr: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

ES46378 3190 Kč

Balanční plošina pro 2 děti
Táto balanční hra je určená pro 1-2 hráče a představuje 
skutečnou výzvu. Při hře je nutná týmová práce. Děti 
musí umístit chodidla správným způsobem, aby mohly 
posouvat kuličku.Obsah: Hrací deska, pytlík 
s 3 dřevěnými kuličkami. 
Materiál: břízová překližka. 
Rozměr: 57,5 x 6 x 57,5 cm. 
Věková kategorie: 5+
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PP1015 955 Kč

Hra Rami Code
Pomocí táhel, která se musí ovládat se správnou vizuálně-motorickou koordinací, se 
jednotlivé dráhy stávají průchodnými tak, aby barevné kuličky dorazily do příslušných 
cílových boxů. Hračka odráží princip, na kterém je založen počítač. Každý cílový box 
odpovídá určité pozici čtyř táhel, a tedy i kombinaci nul a jedniček, tedy binárních 
čísel. Pro ověření schopností hráče slouží clona zakrývající dráhy. Vedle rozvoje 
jemné motoriky a logického myšlení hra Rami umožňuje i napínavý souboj s časem.
Věková kategorie: 4+

MD12280 800 Kč

Magnetický labyrint - Zvířátka 
Pomocí magnetického pera přesouvejte 
kuličky po cestičkách k zvířátkům. Labyrint je 
vyroben ze dřeva. Kuličky jsou pod bezpečným 
plexisklem, díky čemuž se nemohou vysypat. 
Magnetické pero je upevněno šňůrkou
k labyrintu. Rozměr: 32 x 27 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO59976 209 Kč

Kuličkový labyrint 
Dřevěný labyrint se 2 kuličkami.
Rozměr: 27,8 x 12,8 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+

GO59977 355 Kč

Oboustranný labyrint 
Oboustranný dřevěný labyrint se 2 skleněnými kuličkami. Vhodný 
pro 1 - 3 hráčů. Rozměr: 27,5 x 25 x 3,2 cm. Věková kategorie: 4+

NA343147 1020 Kč

Kostky s bludištěm 
Postavte z kostek bludiště, vhoďte dovnitř 
kuličku a najděte cestu ven. Balení obsahuje 
6 oboustranných karet (12 x 14 cm), 1 stojan 
na karty, 1 základnu (18,2 x 20,2 x 3,2 cm), 
16 kostek (3,5 cm) a 2 kuličky (1,6 cm ).
Věková kategorie: 3+ 

Magnetický labyrint
Cílem hry je provést kuličky přes různé 
labyrinty. Hra trénuje jemnou motoriku, 
trpělivost a soustředění.
Rozměr: 21 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

GO53817 - Vesmír 445 Kč

GO53818 - Ostrov 445 Kč
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LU301473H 750 Kč

Magnetický labyrint - Farma čísel
Hra podporuje jemnou motoriku, rozvoj 
pozornosti a koncentrace. Magnetická pera 
jsou připevněna na šňůrkách a dají se odložit 
na určené místo, šikovně ukryté přímo v hrací 
desce. Průměr: 23 cm. Výška: 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

LU301056H 750 Kč

Magnetický labyrint - Město
Pokuste se převést kuličky po klikatých cestičkách jen s pomocí magnetického 
pera. Magnetická pera jsou připevněna na šňůrkách a dají se odložit na určené 
místo, šikovně ukryté přímo v hrací desce. 
Rozměr: 25 x 21,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

HPE1706 1050 Kč

Magnetický labyrint - ZOO 
Dřevěný labyrint přikrytý bezpečným 
plexisklem, který slouží k procvičení 
koordinace a motoriky. Pokuste se provést 
kuličky po klikatých cestičkách jen s pomocí 
magnetického pera. V labyrintu se nachází 
14 kuliček ve dvou barvách a k dispozici 
jsou 2 dřevěná pera na šňůrce.
Rozměr: 39,5 x 33,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

JA1010110 1580 Kč

Magnetické závody
Pomoci magnetických per se hráči snaží dostat kuličky ze spodní části hrací plochy klikatými 
cestičkami až do cíle, který je uprostřed. Výchozí body a také cílová místa se mohou libovolně 
měnit. Šikmé položení plochy udělá hru ještě více těžší. Hra podporuje procvičování koordinace 
očí a rukou, motorické schopnosti, koncentraci a práci s magnety. Určená je pro děti předškolního 
ale též školního věku, na hraní, edukace nebo různé terapie. Obsahem hry je dřevěná hrací plocha 
pokrytá průsvitným plexisklem o rozměrech 40 x 34 cm, 14 malých kovových kuliček ve dvou 
barvách a 2 dřevěné pera se silnými magnety.
Věková kategorie: 3+ 

GO58716 469 Kč

Magnetický labyrint ZOO 
Cílem hry je převést kuličky přes různé 
labyrinty. Přitom si děti trénují jemnou 
motoriku, trpělivost a soustředění.
Průměr: 23 cm.
Věková kategorie: 2+ 

ED522952 915 Kč

Grafomotorická
magnetická tabule
- počítání kuliček
K magnetické tabuli jsou přiloženy 
předlohy, které podněcují 
děti k počítání v rozsahu od 1 do 
10. Úkolem dítěte je rozmístění 
kuliček na tabuli v podobě, jaká 
je na vzorové kartičce. Obsah: 
Dřevěná tabule 29,5 x 29,5 cm, 
55 zmagnetizovaných figurek ve 
4 barvách, magnetické pero ze 
dřeva na šňůrce, 
6 vzorových karet.
Věková kategorie: 3+
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EPL120376 1850 Kč

Magnetický labyrint, Parkoviště 
Zaparkujte s jedním z 25 barevných autíček.
Hra procvičuje jemnou motoriku, rozeznávání 
barev a logické myšlení. Obsahem je 5 
oboustranně potištěných karet s úkoly.
Rozměr: 35,5 x 33 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPL120214 1270 Kč

Magnetický labyrint - Mravenci 
Dřevěný labyrint je překryt bezpečným plexisklem. Pokuste 
se převést kuličky po klikatých cestičkách mravenečků jen 
s pomocí magnetického pera. Barevné kuličky umístěte na 
správné místo podle obrázku nebo počtu v příslušné jamce. Hra 
trénuje jemnou motoriku, trpělivost a soustředění.
Rozměr: 29,5 x 29,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

Magnetická mandala
Magnetický labyrint se vzorem mandaly pro 1 - 2 hráče. 
Hráči se snaží dostat kuličku do cíle co nejdříve. Hra 
trénuje jemnou motoriku, trpělivost a koncentraci.
Věková kategorie: 5+

SC3030A - modrá (37,5 x 37,5 x 2,2 cm) 1815 Kč

SC3028A - natural (37,5 x 37,5 x 2,6 cm) 1815 Kč

Magnetický labyrint
Magnetický labyrint pro 1 - 2 hráče. Hráči se snaží 
dostat kuličku do cíle co nejdříve. Hra trénuje 
jemnou motoriku, trpělivost a koncentraci.
Věková kategorie: 5+

SC3026A - červený (37 x 37 x 2,4 cm) 1815 Kč

SC3027A - natural (37,5 x 37,5 x 3,3 cm) 1815 Kč

ED522963 820 Kč

Počítání - magnetické
Rozvíjí trpělivost a motoriku rukou a rovněž 
koncentraci. Úkolem je posouvat kuličky na příslušná 
místa pomocí magnetického pera. Tyto hry naučí děti 
rozeznávat barvy a základní číslovky. 
Rozměr: 29,5 x 29,5 cm.
Věková kategorie: 3+

ED523369 995 Kč

Najdi a spočítej - magnetický labyrint 
Umístěte kartičku s úkolem do dřevěného rámu. Spočítejte jednotlivé předměty na 
obrázku a pomoci magnetického pera přiřaďte správný počet kuliček k obrázkům. 
Na zadní straně najdete správné odpovědi. Balení obsahuje 10 karet s úkoly. 
Rozměr: 29 x 36 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Magnetické bludiště - Dráhy
Děti vedou figurku po bludišti tak, že po spodní 
části dráhy táhnou magnetickou tyčinku. Zlepšují 
si tak koordinaci pohybů motorické schopnosti. 
Balení obsahuje 1 bludištní dráhu (34,5 x 25 cm), 
1 figurku (3,5 cm) a 1 tyčinku (6 cm).
Věková kategorie: 4+

1. NA375220 - Dráha 1 395 Kč

2. NA375221 - Dráha 2 395 Kč

3. NA375222 - Dráha 3 395 Kč

4. NA375223 - Dráha 4 395 Kč

5. NA375224 - Dráha 5 395 Kč

6. NA375225 - Dráha 6 395 Kč

7. NA375234 - Dráha 7 395 Kč

8. NA375235 - Dráha 8 395 Kč

9. NA375236 - Dráha 9 395 Kč

10. NA375237 - Dráha 10 395 Kč

NA375233 609 Kč

Magnetické bludiště - Podstavec 
Dřevěný podstavec na upevnění magnetických drah.
Rozměr: 39,5 x 31 x 13 cm.
Věková kategorie: 4+

NA375226 375 Kč

Magnetické bludiště - Figurky, 6 ks 
6 figurek (3,5 cm) a 6 magnetických tyčinek (6 cm).
Věková kategorie: 4+

LE3355 1060 Kč

Magnetický stoleček pro dva 
Závod s magnetickými kolíky a kuličkami přinese zábavu a učí 
jemnou motoriku. Zde soutěží dva hráči proti sobě. Komu se 
jako prvnímu podaří pomocí tyčky umístit kuličky s magnety pod 
plastovou deskou do cíle? Labyrint vyrobený z vrstveného dřeva 
podporuje předvídavost, přehled a koncentraci. Dlouhé nebo 
krátké dřevěné kolíky cvičí motorické schopnosti.
Rozměr: cca 40 x 28 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Labyrinty na procvičování nohou
Jsou vynikající pomůckou na procvičování motoriky a koordinace 
nohou. Nabízíme labyrinty na procvičování jedné nohy (Single)

a labyrinty na procvičování obou nohou (Double).
Jsou vyrobeny z lakované pevné překližky.

Rozměr labyrintů: 55 x 35 cm. Věková kategorie: 3+

Labyrinty na procvičování nohou
Rozměr: 55 x 35 cm.
Věková kategorie: 3+

1. PN13303 - Cestička 1 (Single) 945 Kč

2. PN13304 - Cestička 2 (Single) 945 Kč

3. PN13201 - Hvězdy (Double) 945 Kč

4. PN13202 - Spirály (Double) 945 Kč

Hrací stěny 
Naše hrací stěny procvičují svaly,
podporují motorické schopnosti 

a zlepšují koordinaci dítěte.

BE23621 1665 Kč

Hrací stěna - Motýl
Rozměr: 60 x 50 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BE23622 1665 Kč

Hrací stěna - Vlna
Rozměr: 60 x 50 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BE23623 1665 Kč

Hrací stěna - Kopec
Rozměr: 60 x 50 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+
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GO58866 435 Kč 

Labyrint barev
Rozdělení barev labyrintu 
přesně podle předlohy není vždy 
nejjednodušší. Labyrint obsahuje 
4 tvary (hvězdičky, čtverce, květy 
a kruhy) ve 4 barvách.
V balení je 18 předloh.
Rozměr: 21 x 18,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+

VN756307 3720 Kč

Sada nástěnných her 
Sada obsahuje 6 nástěnných panelů s různými aktivitami, hlavně na rozvoj 
motorických dovedností, hudebního sluchu, pochopení barev, tvarů a čísel. 
Každý z panelů obsahuje balíček šroubů na jednoduchou montáž na stěnu.
Vyrobeno ze dřeva. Rozměr 1 panelu: 35 x 33 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO58970 530 Kč

Barevné ukládání
- elipsa 
Ukládání barevných 
dřevěných kuliček podle 
předlohy na kartičkách.
Rozměr: 27,5 x 22,5 cm. 
Věková kategorie: 4+

NS0678 1250 Kč

Nástěnný panel - Koník
Zábavně - vzdělávací panel na zeď s koníkem, který obsahuje dva 
druhy aktivit. Ozubené kolečko a bludiště s barevnými kuličkami 
na rozvoj jemné motoriky a rozlišování barev. Levá strana labyrintu 
obsahuje dřevěnou paličku, jejíž stlačením přesunete kuličky na 
jeho konec. Aktivita podporuje samostatnost, soustředěnost, vizuální 
a motorické dovednosti. Rozměr: 36 x 55 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 1+

NS0680 1250 Kč

Nástěnný panel - Žirafa
Nástěnný panel ve tvaru žirafy představuje zábavnou formu aktivity, 
která zaujme každé dítě. Hra obsahuje 16 puzzle dílků rozdělených 
do 4 druhů ovoce: banán, jahoda, jablko a hrozny. Zábavný panel 
pomáhá dětem rozlišovat tvary, barvy, ovoce a umět je pojmenovat. 
Rozvíjí vizuální paměť a manuální zručnost.
Rozměr: 36 x 55 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 1+

NS0679 1250 Kč

Nástěnný panel - Žabka
Nástěnný panel se žabkou 
obsahuje počítadlo v pěti barvách. 
Hra podporuje dětské myšlení, 
pomáhá rozlišit barvy a naučit se 
sčítat nebo odečítat jednotlivé 
kuličky. Může se použít i jako 
stolní hra.
Rozměr: 36 x 55 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 1+
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NS5034VG 5360 Kč

Manipulační krokodýl 
Krokodýl se skládá z 5 částí, které se 
upevňují na stěnu. Každá část obsahuje 
jiný manipulační prvek k procvičení 
motoriky a koordinace.
Rozměr: 187 x 61 cm. 
Věková kategorie: 1+

NS5047VG 1880 Kč

Manipulační hrošík 
Hrošík se upevňuje na stěnu. Jednotlivé prvky 
slouží k procvičení motoriky a koordinace.
Rozměr: 91 x 32 cm. 
Věková kategorie: 3+

NS5023VG 1890 Kč

Nástěnný krokodýl - malý
Krokodýl se upevňuje na stěnu. Každá 
z částí slouží k procvičení jemné motoriky 
koordinace. Rozměr: 91 x 32 x 6 cm.

NS5014VG 6090 Kč

Nástěnné letadlo
Letadlo se upevňuje na stěnu. Každá 
z částí slouží k procvičení jemné motoriky 
a koordinace. Rozměr: 180 x 5 x 66 cm.
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TS10527EY 3950 Kč

Dřevěná tabule TTS Muro 
Upevněte dřevěné tabule na stěnu 
a přicvakávajte do nich různé Muro pomůcky. 
Vytvoříte tak univerzální manipulační 
prostor. Tabuli lze přizpůsobit konkrétním 
dovednostem a aktivitám. Velikost tabule 
je 18 x 18 kulatých otvorů. Spojovací prvky 
a doplňky nejsou součástí balení. Vyrobeno 
z překližky, dodávané v celku.
Rozměr: 77 x 77 x 8 cm.
Věková kategorie: 1+

TTS Muro
Inovativní dřevěná souprava TTS Muro, kterou je snadné přizpůsobit zájmům dětí, jejich dovednostem, schopnostem.

Děti mohou skládat na tabuli různé předměty a rychle si tyto interaktivní plochy oblíbí.
TTS Muro poskytuje celou škálu možností pro učení jemné motoriky až po poznávací úlohy a experimenty.

Pokud chcete změnit obsah výuky, stačí vybrat jinou pomůcku a zacvaknout ji na místo.

TS10557EY 2740 Kč

Ozubená kolečka TTS Muro 
Sada 8 ozubených koleček, která lze otáčet 
a spojovat. Děti si při manipulaci s kolečky 
budou všímat, jak do sebe zapadají. Tabule 
není součástí balení. Vyrobeno ze dřeva 
malajského dubu.
Věková kategorie: 1+

TS10532EY 2350 Kč

Sada pro jemnou motoriku TTS Muro 
Sada rozvíjí koordinaci oko-ruka, jemnou motoriku 
a zároveň dětem umožňuje zábavné zkoumání. 
Sada obsahuje 8 dílů, které je možné různými 
způsoby táhnout, otáčet a přepínat. Tabule není 
součástí balení. Vyrobeno ze dřeva malajského 
dubu. Věková kategorie: 1+

TS10533EY 2280 Kč

Systém kanálků TTS Muro
Umístěte kanálky do různých pozic na 
tabuli a zjistěte, zda vytvořenou trasou 
projde kulička nebo autíčko. Sada obsahuje 
8 kanálků ve 3 velikostech a 2 míčky. 
Vyrobeno ze dřeva malajského dubu.
Věková kategorie: 1+
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Pohádkové dekorativní prvky
Barevné dekorativní prvky z desky MDF jsou určené k upevnění na stěnu. Slouží jako 
dekorace místnosti a zároveň jako manipulační panely, pomocí kterých si děti zlepšují 

motoriku rukou. Jsou vhodným doplňkem do série Pohádkového nábytku
(naleznete v našem Katalogu 2021/2022 Nábytek na str. 150 - 179). 

Pestré barvy a usměvavé tváře působí pozitivně a zlepšují dětskou náladu.

PN200401 1150 Kč

Dekorativní prvek - Sluníčko
Rozměr: 68 x 67 cm (Š x V).

PN200402 925 Kč

Dekorativní prvek - Ježek
Rozměr: 73 x 45 cm (Š x V).

PN200403 1050 Kč

Dekorativní prvek - Kvítek
Rozměr: 70 x 55 cm (Š x V).

PN200404 610 Kč

Dekorativní prvek - Tráva
Rozměr: 75 x 23,5 cm (Š x V). 

PN200410 1950 Kč

Dekorativní prvek - Jedlička
Rozměr: 90 x 120,5 cm (Š x V).

Vhodné pro 
zlepšování motoriky 

rukou a procvičování 
základních pohybů 

pro psaní

PN200405 1170 Kč

Dekorativní prvek - Hlemýžď
Rozměr: 67 x 64 cm (Š x V).

PN200406 1090 Kč

Dekorativní prvek - Beruška
Rozměr: 66 x 64 cm (Š x V).

PN200407 1120 Kč

Dekorativní prvek - Žirafa
Rozměr: 44 x 100 cm (Š x V).

PN200411 1120 Kč

Dekorativní prvek - Věž 
Rozměr: 54 x 100 cm (Š x V). 

l Spolehlivý partner vaší mateřské školy l

jesle ● mateřské školy ● družiny ● mateřská centra ● základní školyNábytek
Katalog

2021/2022
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PN200408 1590 Kč

Dekorativní prvek - Palma
Rozměr: 84 x 108 cm (Š x V). PN200409 1290 Kč

Dekorativní prvek - Hroch
Rozměr: 73 x 77 cm (Š x V).

PN200415 1240 Kč

Dekorativní prvek - Motýlek
Rozměr: 68 x 53 cm (Š x V).

PN200416 1450 Kč

Dekorativní prvek - Labuť
Rozměr: 75 x 59 cm (Š x V).

PN200413 820 Kč

Dekorativní prvek - Korunka
Rozměr: 56 x 36 cm (Š x V).

PN200414 1880 Kč

Dekorativní prvek - Žabka
Rozměr: 70 x 83 cm (Š x V).

PN200412 850 Kč

Dekorativní prvek - Hradba
Rozměr: 80 x 29,5 cm (Š x V).

PN200417 1880 Kč

Dekorativní prvek - Lokomotiva
Rozměr: 80 x 74,5 cm (Š x V).

PN200418 1000 Kč

Dekorativní prvek - Vagónek 1
Rozměr: 52,5 x 51,5 cm (Š x V).

PN200419 1000 Kč

Dekorativní prvek - Vagónek 2
Rozměr: 52,5 x 51,5 cm (Š x V).

Pohádkové dekorativní prvky
Barevné dekorativní prvky z desky MDF určené 

k upevnění na stěnu. Slouží jako dekorace místnosti 
a zároveň jako manipulační panely, pomocí kterých 

si děti zlepšují motoriku rukou.
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PN200427 1120 Kč

Dekorativní prvek - Delfín 
Rozměr: 90 x 35 cm (Š x V).

PN200420 1170 Kč

Dekorativní prvek - Auto 
Rozměr: 80 x 55 cm (Š x V).

Vhodné pro zlepšování
motoriky rukou a procvičování

základních pohybů
pro psaní

PN200428 1250 Kč

Dekorativní prvek - Kormidlo 
Rozměr: 73 x 73 cm (Š x V).

PN200425 1350 Kč

Dekorativní prvek - Hvězda 
Rozměr: 62 x 62 cm (Š x V).

PN200426 1350 Kč

Dekorativní prvek - Vločka 
Rozměr: 62 x 62 cm (Š x V).

PN200423 1150 Kč

Dekorativní prvek - Jabloň 
Rozměr: 64 x 104 cm (Š x V).

PN200424 1150 Kč

Dekorativní prvek - Hruška 
Rozměr: 64 x 104 cm (Š x V).
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Dekorativní prvek - Pastelka
Každá pastelka procvičuje jiný pohyb.
Rozměr: 26 x 70 cm (Š x V).

PN200430 - červená 1150 Kč

PN200431 - oranžová 1150 Kč

PN200432 - zelená 1150 Kč 

PN200433 - modrá 1150 Kč

PN200434 - žlutá 1150 Kč

PN200421 1990 Kč

Dekorativní prvek - Chlapeček 
Rozměr: 62 x 100 cm (Š x V).

PN200422 1990 Kč

Dekorativní prvek - Děvčátko 
Rozměr: 62 x 100 cm (Š x V).

Platí při objednávce 
nad 2990 Kč u produktů ze sekcí:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDEBNÍ VÝCHOVA

● POHYB

S NOMILANDEM
výhodněj i !

* (Neplatí pro nábytek, interiérové   vybavení, molitanové sestavy a dětská hřiště).
Více info na str. 1215.

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   291 9. 8. 2021   15:09:29



292
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

M
a

n
ip

u
la

č
n

í l
a

b
yr

in
ty

 n
a

 s
tě

n
u

 /
 G

ra
fo

m
o

to
rik

a

Magnetický manipulační labyrint
Rozměr každého labyrintu závisí od tvaru 
hlavy zvířátka. 
Rozměr Pejska: 74,5 x 20 cm (DxŠ).
Šířka desky s cestičkou: 14,5 cm.

PN13001 - Pejsek magnetický 825 Kč

PN13002 - Kočička magnetická 825 Kč

PN13003 - Ovečka magnetická 825 Kč

PN13004 - Prasátko magnetické 825 Kč

PN13005 - Kozička magnetická 825 Kč

PN13006 - Medvídek magnetický 825 Kč

PN13007 - Hroch magnetický 825 Kč

PN13008 - Žabka magnetická 825 Kč

PN13009 - Lev magnetický 825 Kč

PN13010 - Nosorožec magnetický 825 Kč

PN13011 - Sova magnetická 825 Kč

PN13012 - Zajíček magnetický 825 Kč

Manipulační labyrint
Rozměr každého labyrintu závisí od tvaru 
hlavy zvířátka. 
Rozměr Pejska: 74,5 x 20 cm (DxŠ).
Šířka desky s cestičkou: 14,5 cm.

PN13101 - Pejsek 710 Kč

PN13102 - Kočička 710 Kč

PN13103 - Ovečka 710 Kč

PN13104 - Prasátko 710 Kč

PN13105 - Kozička 710 Kč

PN13106 - Medvídek 710 Kč

PN13107 - Hroch 710 Kč

PN13108 - Žabka 710 Kč

PN13109 - Lev 710 Kč

PN13110 - Nosorožec 710 Kč

PN13111 - Sova 710 Kč

PN13112 - Zajíček 710 Kč

Nástěnné manipulační labyrinty
Didaktická pomůcka, jejímž cílem je připravit dítě na výuku psaní.

Pestré designy zobrazující různá zvířátka oživí prostory každé třídy.
Nabízíme dva typy labyrintů, při kterých si děti budou rozvíjet
grafomotorické dovednosti a zrakově-pohybovou koordinaci:

 
1.) Manipulační labyrinty, kde úkolem dítěte je pomocí

dřevěného pera procházet po vyhloubených cestičkách labyrintu.
2.) Magnetické manipulační labyrinty, kde úkolem dítěte je

pomocí magnetického pera přesouvat kovovou kuličku po cestičkách labyrintu.

Labyrinty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní laminované MDF desky, která svými vlastnostmi 
nahrazuje masivní dřevo. Plexisklo na magnetickém manipulačním labyrintu

zabraňuje vypadnutí kovové kuličky.

Manipulační labyrint

Magnetický manipulační labyrint

710
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Písmenka
Efektivní cvičení pro děti, které začínají s psaním. 
K psaní po plastových písmenkách se používá 
běžný označovač.
Obsahuje 26 písmenek 11,5 cm vysokých.
Věková kategorie: 4+

ES42302 810 Kč

Edukativní čísla a znaménka
Hra, u které se děti seznamují s čísly od 1 - 9 
a s matematickými znaménky. 
Balení obsahuje 29 ks dřevěných destiček.
Rozměr destičky:7 x 5 x 0,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

ES42012 810 Kč

Edukativní písmena
Hra, u které se děti seznamují s písmenky velké 
abecedy. Balení obsahuje 29 ks dřevěných písmen.
Rozměr destičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

V NĚMECKU

i pro

i pro

Grafomotorické šablony 
Děti pomoci desky můžou poznat dotykem 26 písmen abecedy. 
Zároveň si trénují jemnou motoriku rukou, která bude nutná při 
psaní. Tečka na spodní části indikuje směr písmenka. Šablony 
samohlásek jsou červené a souhlásek modré barvy.
Rozměr: písmena: 7,4 x 7,4 x 1 cm, pero: 8 x Ø 1 cm.
Věková kategorie: 3+

NA375211 - Velká písmena 1380 Kč

NA375212 - Pera, 8 ks 185 Kč

i pro

ED90099 945 Kč

Dotkni se písmenka
Procházením po jednotlivých písmencích dřevěným pérem si děti 
procvičují grafomotorické schopnosti. Obsahuje: 26 dřevěných 
písmenek (8 x 10 cm), 2 dřevěná péra, návod. Baleno v praktickém 
boxu. Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm. Věková kategorie: 3+

i pro
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praktická 
ručka

slouží zároveň 
k ukrytí 

pera během 
skladování

Grafomotorický labyrint
Rozměr: 35 x 14 cm.

1. PN11001 - Labyrint 1 395 Kč

2. PN11002 - Labyrint 2 395 Kč

3. PN11003 - Labyrint 3 395 Kč

4. PN11004 - Labyrint 4 395 Kč

5. PN11005 - Labyrint 5 395 Kč

6. PN11006 - Labyrint 6 395 Kč

7. PN11007 - Labyrint 7 395 Kč

8. PN11008 - Labyrint 8 395 Kč

Grafomotorické labyrinty OBOUSTRANNÉ 
Nezastupitelná výchovná pomůcka, jejímž cílem je připravit dítě na výuku psaní. 

Úkolem dítěte je pomocí dřevěného pera procházet po vyhloubených cestičkách labyrintu.
Tím se u dítěte rozvíjí grafomotorická zručnost a zrakově-pohybová koordinace. 

Cvičení vytvářejí návyk správného držení psacích potřeb a zároveň slouží 
na zlepšení soustředění a pozornosti. 

Labyrinty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní laminované MDF desky, 
která svými vlastnostmi nahrazuje masivní dřevo.

OBOUSTRANNÉ !!!
- zakoupením jednoho 

získáte hned dva ...
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LABYRINTY
pro obě ruce

OBOUSTRANNÉ !!!
- zakoupením jednoho 

získáte hned dva ...

Grafomotorický labyrint DUO
Rozměr: 40 x 20 cm.

1. PN12001 - Labyrint DUO 1 429 Kč

2. PN12002 - Labyrint DUO 2 429 Kč

3. PN12003 - Labyrint DUO 3 429 Kč

4. PN12004 - Labyrint DUO 4 429 Kč

5. PN12005 - Labyrint DUO 5 429 Kč

6. PN12006 - Labyrint DUO 6 429 Kč

7. PN12007 - Labyrint DUO 7 429 Kč

Zajímavé tvary 
a pestré barvy 

zaujmou 
každé dítě
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VN85762 529 Kč

Písková číslice
Pomocí obrysů číslic 0 až 9 se děti učí, jak vypadá 
numerický symbol pro různá množství. 
Sada obsahuje 10 číslic s písmenkovým povrchem
na tvrdé podložce (16 x 13 cm).
Věková kategorie: 6+

VN89395 285 Kč 

Dřevěná krabice
na pískové tvary,
tečky a čísla
Rozměr: 18,5 x 6 x 11,5 cm.

VN86749 605 Kč 

Pískové tvary 
Zavřete oči a prsty přejděte
po geometrických tvarech. Jaký je rozdíl mezi 
čtvercem a trojúhelníkem? Dokonalá pomůcka 
při vyučování tvarů a dětské představivosti. 
Sada 13-ti tvarů s pískovým povrchem na tvrdé 
podložce (16 x 13 cm).
Věková kategorie: 6+

VN86739 459 Kč 

Pískové tečky 
Nechejte děti pocítit a spočítat množství teček na kartičce. 
Tímto způsobem se naučí asociace mezi čísly a množstvím. 
Zkuste použít pískové tečky a pískové číslice (VN85762)  
a porovnejte počet teček a číslo, které s nimi koresponduje. 
Sada 10-ti tvrdých podložek (16 x 13 cm), které vyobrazují 
tečky s pískovým povrchem.
Věková kategorie: 6+

i pro
i pro

i pro

AK20613 680 Kč

Základy grafomotoriky - Senzorická písmena 
Hra obsahuje 34 oboustranných kartiček z hrubého, pevného, 
kvalitního kartonu. Děti pomocí prstu obkreslují vystouplé písmena 
malé a velké abecedy a interpunkční znaménka. Pomocí hmatu se 
seznamují s abecedou. Hra je inspirována metodikou Montessori, 
podporuje soustředění a pozornost. Rozměr kartičky: 9 x 9 cm. 
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

AK20612 680 Kč

Základy grafomotoriky - Senzorická čísla 
Hra obsahuje 23 oboustranných kartiček z hrubého, pevného, kvalitního 
kartonu. Děti pomocí prstu obkreslují vystouplé tvary, čísla a matematická 
znaménka. Pomocí hmatu se seznamují s různými cestičkami a čísly. Hra je 
inspirována metodikou Montessori, podporuje soustředění a pozornost.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

MR592503 560 Kč

Housenka 
Ideální pomůcka na posílení prstů 
nebo zahřátí prstů před psaním či 
hrou  na hudební nástroj. Každá 
kulička je naplněna tekutinou a 
utěsněna pro bezpečné použití.
Rozměr: 27 x 4 cm.
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VN89394 315 Kč

Krabice pro písková písmena
Rozměr: 18,5 x 15 x 11,5 cm.

VN85764 1420 Kč

Velká písková písmena
Sada je výbornou pomůckou pro výuku psaní. Děti se učí abecedu 
pomocí různých smyslů: nejdříve poslouchají jak různá písmena 
zní, potom vidí jak vypadají a nakonec prsty cítí, jakým způsobem 
se píší. Obsah: 26 písmen s pískovým povrchem na tvrdé podložce 
(16 x 13 cm). Věková kategorie: 6+

VN85765 1420 Kč 

Pískové písmena malé abecedy 
Děti se učí písmena malé abecedy pomoci různých smyslů: 
nejdříve poslouchají, jak různé písmena abecedy znějí, potom je 
vidí napsaná a nakonec prsty cítí, jak se dají napsat. Dokonalá 
pomůcka při vyučování psaní. Obsah: 26 písmen s pískovým 
povrchem na tvrdé podložce (16 x 13 cm).
Věková kategorie: 6+

NA342260 580 Kč

Seznam se z čísly 
Děti prstem opisuji číslice. Sledují 
znázorněné šipky, které jim ukazují kde 
začít a kam pokračovat. Naučí se číslice 
pojmenovat a určit pořadí čísel. Karty jsou 
vyrobené z odolného tvrdého papíru, který 
se nedá roztrhnout a jsou spojené kroužkem 
pro lepší uskladnění.
Balení obsahuje 11 karet.
Rozměr: 10 x 7,5 cm. Věková kategorie: 4+

NA379095 610 Kč

Seznam se s písmeny
- Psaná malá abeceda 
Děti prstem opisují písmena. Sledují 
znázorněné šipky, které jim ukazují, kde začít 
a kterým směrem pokračovat. Karty jsou 
vyrobené z odolného tvrdého papíru, který 
se nedá roztrhnout a jsou spojené kroužkem 
pro lepší uskladnění.
Balení obsahuje 54 karet.
Průměr: 10 cm. Věková kategorie: 4+

NA379096 610 Kč

Seznam se s písmeny
- Tiskací velká abeceda 
Děti prstem opisují písmena. Sledují 
znázorněné šipky, které jim ukazují, kde začít 
a kterým směrem pokračovat. Karty jsou 
vyrobené z odolného tvrdého papíru, který 
se nedá roztrhnout a jsou spojené kroužkem 
pro lepší uskladnění.
Balení obsahuje 54 karet.
Rozměr: 10 x 10 cm. Věková kategorie: 4+

i pro

i pro

i pro

i proi pro

MR592511 760 Kč

Posilovač prstů 
Pomocí prstů děti posouvají a 
třídí kuličky podle barvy. Ideální 
na posílení prstů, zlepšení 
jemné motoriky, ale i procvičení 
rozpoznávání barev.

LR5552 745 Kč

Červíci 
Červíci mají speciálně navržený tvar, 
který připraví děti na držení tužky. 
Zároveň si procvičí jemné motorické 
schopnosti a rozpoznávání barev.
Rozměr: 25 x 25 cm.
Věková kategorie: 3+

AK32010 730 Kč

Velká a malá abeceda
Balení obsahuje 216 karet s velkými 
písmeny na jedné straně a malými písmeny 
na druhé straně. Zahrnuje také písmena z 
abecedy jiných jazyků. 
Rozměr kartičky: 4,8 x 4,8 cm. 
Věková kategorie: 4+
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Grafomotorické tabulky
Soubor tabulek k procvičování grafomotorických 
zručností. Jsou rozdělené barevně podle stupně 
obtížnosti, přičem zelené jsou nejjednodušší 
a červené nejsložitější. Každá sestava obsahuje 
4 plastové deštičky, na které lze psát na sucho 
stíratelnými fixy. Balení obsahuje magnety.
Rozměr: 21 x 30 cm.

1. NS3007 - Sada 1 670 Kč

2. NS3008 - Sada 2 690 Kč

3. NS3009 - Sada 3 670 Kč

Soubory - Grafomotorické tabulky
Tyto grafomotorické tabulky jsou jako zmenšená verze školních tabulí vynikající

pomůckou při prvním psaní. Na tabulkách jsou šedou barvou naznačené linie různých obrázků,
na kterých dítě píše pomocí bílých pastelek. Popsaná tabulka se dá setřít mokrým hadříkem. 

NA342217 850 Kč

Karty k procvičení grafomotoriky 
Sada obsahuje 5 setu šesti karet, které mají různou 
obtížnost. Karty pomáhají dětem získat jistotu
v grafomotorice, což je důležité při začátcích psaní. 
Děti opisuji vzorové motivy na kartách - dlouhé čáry, 
obloučky, spirály a další důležité tvary. Balení obsahuje 
30 karet. Pro opakované použití doporučujeme 
používat karty dohromady s Průhledným stíratelným 
obalem na karty z naši nabídky.
Rozměr: 30 x 20,5 cm. Věková kategorie: 4+

i pro

i pro

Motivační tabulky a nálepky 
na hodnocení dětí
najdete na str. 861.

RO2995009 470 Kč

Dívej se - Hledej - Najdi
Prostřednictvím efektivního a soustředěného pozorování děti získají zkušenosti ve 
vyhledávání malých rozdílů v různých tvarech a směrech. Tyto zkušenosti jsou důležité 
zejména před prvním psaním a čtením. Vhodné pro 2 - 6 hráčů. Balení obsahuje 12 
velkých karet s instrukcemi a 36 malých kartiček.
Rozměr balení: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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Grafomotorické cvičení
Balení obsahuje karty se vzory s různou 
složitostí, které pomáhají dětem osvojit si 
základy psaní při přecházení po vyznačené 
linii. Součástí balení jsou 4 plastové složky, 
30 karet se vzory, 10 stiratelných fixů.
Rozměr: 21 x 30 cm.

1. NS0005G - Sada 1, od 4 let 1150 Kč

2. NS0006 - Sada 2, od 5 let 1150 Kč

RY5901 465 Kč

Pomůcka ke čtení 
Vynikající pomůcka ke čtení. Barevný průhledný 
pásek si nastavte na aktuální řádek, který právě 
čtete a postupně ho posouvejte dle potřeby
na další řádky. Balení obsahuje 10 žlutých,
10 modrých a 10 růžových pásků.
Rozměr: 3,5 x 18 cm. Věková kategorie: 4+ 

i pro

i pro

NA342341 1020 Kč

Překreslovací sada - Grafomotorika
Obsahuje 24 karet s různými reálnými motivy: linie, 
mosty, kroužky, spirály, a jiné, s předkreslenými 
liniemi. Každou kartu je možné vložit do stíratelného 
obalu, sada obsahuje 2 ks obalů. Děti tak mohou 
přiloženými označovači procházet po předkreslených 
liniích nebo samotném obrázku, čímž získávají 
grafomotorické dovednosti.
Rozměr karty: 29,7 x 21 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

RY59040 709 Kč

Průhledné stíratelné obaly 
Skvělá pomůcka pro učitele při různých aktivitách. Objevte efektivitu práce bez 
zbytečného plýtvání papíru. Tyto na sucho stíratelné plastové obaly poslouží 
opakovaně. Rozdejte dětem různé úkoly na papírech, které si vloží dovnitř 
stíratelných obalů. Na ně vyplní úkol a odevzdají. Po vyhodnocení obal můžou setřít 
a použít pro jiný úkol. Není potřebné množství kopií papírových předloh pro každé 
dítě - stačí jich jen pár pro všechny.
Balení obsahuje 10 průhledných na sucho stíratelných obalů v 5-ti barevných 
rámech. Rozměr obalu: 22 x 32 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro
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MR592504 1460 Kč

Pomůcka pro správný uchop pera 
Inovativní pomůcka při rukopisu, která 
poskytuje pohodlné uchopení pera 
a podporuje správné umístění prstů.
Pro leváky i praváky.
Sada obsahuje 12 kusů.

i pro
MR592502 150 Kč

Úchytky na pero - Tvar vejce 
Úchytka oválného tvaru napomáhá 
správnému vývoji malých svalů ruky, které 
jsou nutné pro správné a precizní psaní. 
Balení obsahuje 3 ks. Vyrobeno z gumy. 
Vhodné pro praváky i leváky.
Věková kategorie: 3+ 

BE21080 555 Kč

Magnetická deska - Abeceda 
Psaní bez pera a papíru. Kovové kuličky lze pomocí magnetického 
pera vytvarovat do velkých písmen. Kuličky se zatlačí zpátky 
do desky a děti si procvičují psaní nových písmen. 
Balení obsahuje 1 desku a 1 pero.
Rozměr: 28 x 25,5 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 4+

EPL120538 810 Kč

Magnetická tabulka s perem 
Výborná pomůcka na výuku psaní a kreslení. Kovové 
kuličky se dostanou na povrch použitím magnetického 
pera. Balení obsahuje 1 desku s magnetickým perem 
a 20 předloh.
Rozměr: 31 x 25 x 1,7 cm.
Věková kategorie: 3+

JA1011400 6590 Kč

Doku - Mag 
Magnetická hra, pomocí které si děti procvičí 
jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka a logické 
myšlení. Pomocí 2 magnetických per  a 14 
vzorových karet děti mohou vyskládat 12 figurek, 
6 logických řad a 6 sudoku puzzle. Hra obsahuje 
81 kuliček v 9 barvách.
Rozměr: 42 x 33,5 cm.
Věková kategorie: 5+
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JE21510 1480 Kč

Grafomotorický 
soubor 1 - 
jednoduché 
jednostranné vzory
Obsah: 12 tabulek - z jedné 
strany s předtištěnými vzory 
a obrázky, druhá strana 
černá. Rozměr každé tabulky 
24,5 x 22 cm. Součastí 
balení jsou 4 akvarelové 
tužky.
Věková kategorie: 4+

Grafomotorické soubory
Originální didaktická pomůcka pro prvá cvičení v psaní. Dítě má k dispozici soubor  černých tabulek, na kterých jsou šedou 

barvou vytištěné vzory a obrázky různých tvarů. Pomocí bíle akvarelové křídy píše dítě po líniích vzory.
Čáry, které dítě napíše lze setřít mokrým hadrem - pokud cvičení skončilo, nebo chceme něco opravit.

Na výběr jsou soupravy se vzory tištěnými na jedné straně, nebo po obou stranách tabulky.

Soupravy se vzory na obou stranách se odlišují velikosti tabulky. Jednoduché vzory jsou 
předtištěny na větší tabulky (36 x 30 cm), těžší vzory na menší tabulky (30 x 25 cm).

Obsah každého souboru: 6 tabulek s předtištěnými vzory na obou stranách.

Soupravy se vzory vytištěnými na jednu stranu. Zadní stranu 
každé tabulky je možné použít k vlastnímu procvičování 

psaní nebo kreslení. Tabulky mají na boku dírky, takže se dají 
pohodlně uchovávat v pořadačích.

VN85556 555 Kč

Grafomotorický 
soubor 4 - těžké 
oboustranné vzory
Náročnější oboustranné vzory 
předtištěné na tabulky 30 
x 25 cm. Obsah: 6 tabulek 
s předtištěnými vzory na obou 
stranách. Akvarelové tužky 
(VN85074) nejsou součastí 
balení.
Věková kategorie: 4+

VN85555 690 Kč

Grafomotorický 
soubor 3 - jednoduché 
oboustranné vzory
Jednodušší oboustranné vzory 
předtištěné na vzory na tabulky 
36 x 30 cm. Obsah: 6 tabulek 
s předtištěnými vzory na obou 
stranách. Akvarelové tužky 
(VN85074) nejsou součastí 
balení.
Věková kategorie: 4+

VN85074 215 Kč

Akvarelové tužky
ke Grafomotorickým souborům 1, 3, 4. 
Balení obsahuje: 12 kusů.
Věková kategorie: 6+

i pro i pro

i pro

i pro

NR54368 220 Kč

Floppy Kids - stíratelné 
voskovky, 12 barev 
Balení obsahuje 12 barev. 
Voskovky se dají snadno setřít ze 
stíratelného povrchu s použitím 
suchého hadříku, z papíru se setřít 
nedají.
Jsou netoxické.
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AK20617 1790 Kč

Multisenzorická tabule - velká
Velký Multisenzorický podnos na rozvíjení 
schopností před psaním a koordinace ruka-oko 
vytvářením obrazců dotykem. 
Umožňuje dětem vytvářet a experimentovat jako 
skupina. Inspirováno Montessori metodikou. 
Obsah balení: dřevěný podnos (59 x 40,2 cm), 
oboustranná tabule, 3 křídy, guma, fix, 
3 pytle písku (0,4 kg), 1 hladší písek. 
Věková kategorie: 3+

AK20616 660 Kč

Multisenzorická tabule - malá
Multisenzorický podnos na rozvíjení schopností 
před psaním a koordinace ruka-oko vytvářením 
obrazců dotykem. 
Umožňuje dětem vytvářet a experimentovat jako 
skupina. Inspirováno Montessori metodikou. 
Obsah balení: dřevěný podnos (30 x 22,8 cm), 
oboustranná tabule, 3 křídy, guma, fix, pytel 
písku (0,5 kg), 1 hladší písek. 
Věková kategorie: 3+

MI31861 330 Kč

Grafomotorické šablony 
Šablony na procvičení základních vzorů jako předpříprava 
psaní a jemné motoriky. Možné použít s tužkami, 
pastelkami, křídami nebo prstovými barvami.Vyrobené 
z pružného a odolného plastu, který je snadno omyvatelný.
Rozměr: 21 x 7 cm.
Věková kategorie: 2+

Psaní a mazání
Vzdělávací hra s jednoduchými kvízy, která 
deti naučí správné tvary čísel či písmen, jejich 
poznávání a správné držení pera, děti kreslí podle 
předlohy. Texty lze opakovaně mazat. Hra trénuje 
počítání či čtení, manuální zručnost, postřeh.
Balení obsahuje: 28 početních motivů a zadání na 
14 tabulkách, stírací fix s houbičkou na koncovce, 
český a slovenský návod.
Rozměr: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Věková kategorie: 5+

1. PX0737A - Čísla 285 Kč

2. PX0739A - Písmenka 285 Kč

i pro
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MI97933 465 Kč

Stíratelná tabule 
Stíratelná tabule v praktickém cestovním 
provedení. Součástí balení je 6 karet s úkoly, 
pero a 3 razítka (čtverec, trojúhelník, ovál).
Šířka: 39 cm.
Věková kategorie: 3+

TS09066 2650 Kč

Gelové magnetické podložky 
Ohebné podložky jsou naplněné magnetickým 
gelem. Slouží k procvičení psaní a kreslení nebo na 
grafo-motorické cvičení. Součástí každé podložky je 
také speciální pero, kterým se na ni píše. Po ohýbání 
podložky obrázek zmizí a podložka je připravena 
k dalšímu použití. Balení obsahuje 6 ks podložek a 6 
ks per.
Rozměr: 28,5 x 22 cm.

Vyzkoušejte vlastní
magické variace

přiložením různých magne-
tů na podložku.

AK20010 325 Kč

Sada ergonomických bodců 
Speciální bodec zajišťuje bezpečné používání 
a splňuje zásadní ergonomické vlastnosti pro výuku 
základů psaní. Vhodné jak pro praváky, tak pro leváky. 
Balení obsahuje 20 bodců.
Rozměr: 120 x 70 mm. Věková kategorie: 3+

AK20015 1150 Kč

Sady k rozvoji psaní s ergonomickým bodcem 
Každá sada obsahuje jednu tabulku s ergonomickým bodcem a samolepící 
filcovou plochou k bezpečnému používání a splňuje zásadní ergonomické 
vlastnosti pro výuku základů psaní. Sady lze používat se šablonami, ale bez 
nich na různé techniky, u kterých je nutné používat bodec.
Rozměr tabulky: 25,5 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 3+

1. filcovou plochu 
nalepíme na tabulku 

a na ní položíme čistý 
papír, který chceme 

propichovat

2. samolepícím suchým 
zipem (je součástí sady) 

připevníme rám

3. do rámu vložíme
 šablonu

4. propichujeme bodcem 
tvary zobrazené na šabloně

TS06939EY 7150 Kč

Osvětlená psací deska 
Užijte si nekonečnou zábavu se svítícím povrchem na psaní s nabíjením. Jednoduše vyberte 
z nabíjením stojanu a přepněte na jednu ze sedmi barev. Podpořte kreativitu, zaznamenejte 
vynálezy a nechte je rozzářit. Čtyři hodiny nabíjení umožní 10 až 12 hodin používání desky. Na 
desku používejte pouze suché utieracie pera. Pro lepší efekt můžete použít fluorescentní fixy. 
Součástí balení je adaptér. Doska je snadno smývatelná. Balení obsahuje 4 desky. Na psaní jsou k 
této desce vhodné produkty z naší nabídky: TS06939EY, TS10020EE, TS10022EE, TS00539PC, 
TS00538PC, TS03190AR, TS10187AR. Najdete je ve Výtvarné výchově.
Rozměr: 35 x 26 cm. Věková kategorie: 3+ 

GO58999 840 Kč

Sada magických tabulek
Na tyto tabulky mohou děti kreslit nebo psát 
speciálním perem (součástí balení). Pak stačí 
potáhnout za označenou část a tabulka je opět čistá 
a připravená na další výtvory. Balení obsahuje 20 
tabulek s perem. Rozměr: 27 x 19 cm.
Věková kategorie: 2+
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WY91100 455 Kč

Zatloukačka pro chlapce
Zajímavá hračka pro děti, se kterou si trénují 
zručnost, kreativitu a motoriku. Jednotlivé 
barevné dílky se malým kladívkem a hřebíčky 
přitloukají na korkovou podložku. Sada obsahuje 
229 dílků. Rozměr podložky: 26 x 19 cm.
Věková kategorie: 5+ 

WY91101 455 Kč

Zatloukačka pro děvčata
Zajímavá hračka pro děti, se kterou si trénují 
zručnost, kreativitu a motoriku. Jednotlivé 
barevné dílky se malým kladívkem a hřebíčky 
přitloukají na korkovou podložku. Sada obsahuje 
229 dílků. Rozměr podložky: 26 x 19 cm.
Věková kategorie: 5+ 

BN82197 370 Kč

Zatloukačka - Hasiči
Zajímavá hračka pro děti, se kterou si trénují 
zručnost, kreativitu a motoriku. Jednotlivé barevné 
dílky se malým kladívkem a hřebíčky přitloukají 
na korkovou podložku. Hra obsahuje 1 kladívko, 
1 korkovou podložku, 78 dřevěných dílů, 80 ks 
hřebíčků a 8 papírových figurek.
Rozměr: 26 x 19 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58725 535 Kč

Zatloukačka - Vozidla 
Kreativní zatloukací hra podporuje zručnost a jemnou motoriku dítěte. Jednotlivé dřevěné části 
vozidel se kladívkem a a malými hřebíčky zatloukají do korkové hrací podložky. Kvalitní korek 
odolává častému používání. Balení obsahuje 8 mm korek o rozměru A4, 67 dřevěných dílů, 60 
hřebíčku. Rozměr: 21 x 29,7 cm. Věková kategorie: 3+

DV21407 420 Kč

Zatloukání - Podmořský svět
Oblíbená hračka, kde děti pomocí kladívka a hřebíčku zatloukají barevné 
tvary na korkovou podložku a vytvářejí tak různé obrázky. Rozvíjí koordinaci 
rukou a očí, jemné motorické dovednosti, obratnost a koncentraci. Balení 
obsahuje: 50 hřebíčků, 1 kladivo, 15 papírových dílů, 48 dřevěných dílů, 6 
karet,1 deska. Rozměr: 18 x 25 x 4 cm.
Věková kategorie: 8+

DV21155 420 Kč

Zatloukání - V lese
Oblíbená hračka, kde děti pomocí kladívka a hřebíčku zatloukají barevné 
tvary na korkovou podložku a vytvářejí tak různé obrázky. Rozvíjí koordinaci 
rukou a očí, jemné motorické dovednosti, obratnost a koncentraci. Balení 
obsahuje 50 hřebíčků, 1 kladivo, 13 papírových dílů, 60 dřevěných dílů, 6 
karet,1 deska. Rozměr: 18 x 25 x 4 cm.
Věková kategorie: 8+

ED90088 719 Kč

Barevná zatloukačka
Vytvořte mozaikové vzory s geometrickými tvary v různých barvách. Děti mohou 
vytvářet obrazy podle předlohy nebo podle vlastní fantazie. Hra zlepšuje jemné 
motorické schopnosti a koordinaci ruky a oka. Obsahuje: korkovou desku (24 x 
18 cm), 6 dřevěných předloh s 12 zadáními, dřevěné kladivo, 108 hřebíků, 108 
dílků (ve 4 barvách a 9 geometrických tvarech).
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

GO58578 419 Kč

Zatloukačka 
Obsahuje 118 dílů na vytvoření různých obrazů.
Rozměr: 20 x 20 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+
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VN35826 27 Kč

Zatloukačka - kladívko 
Náhradní nebo doplňkové kladívko ke 
korkovým zatloukačkám. Cena je za 1 ks.
Věková kategorie: 5+

VN35828 152 Kč

Zatloukačka - hřebíčky 
Náhradní nebo doplňkové 
hřebíčky ke korkovým 
zatloukačkám. 
Balení obsahuje 250 hřebíčků.
Věková kategorie: 5+

VN86614 235 Kč

Zatloukačka - vzorové karty 
Vzorové karty ke korkovým zatloukačkám.
Na jedné straně jsou barevné vzory a na druhé černo-bílé. Čtyři 
vzory jsou v reálné velikostí, 16 vzorů je menších a složitějších 
k reprodukci. Rozměr 2 větších karet: 24,5 x 15,5 cm.
Rozměr 8 menších karet: 12,5 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

VN35827 56 Kč

Zatloukačka - korková podložka - 25 x 15 cm 
Náhradní nebo doplňková podložka ke korkovým zatloukač-
kám. Tloušťka korku je 1 cm. Věková kategorie: 5+

BN82188 230 Kč

Zatloukání 
Oblíbená hračka, kde děti pomoci kladívka a hřebíčků zatloukají 
barevné tvary na korkovou podložku a vytvářejí tak různé obrázky. 
Balení obsahuje 243 částí.
Rozměr: 26 x 3 x 19 cm. Věková kategorie: 3+ 

GO58555 435 Kč

Zatloukání - Farma
Hra, u které si děti trénují představivost, kreativitu 
a motoriku. Jednotlivé barevné dílky se protlačují 
a vytvářejí různé obrázky s tématikou farmy. Obsah: 
1 korková podložka, 50 barevných dílků, 40 hřebíčků, 
1 kladívko. Rozměr: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58556 465 Kč

Zatloukání - Město 
Hra, u které si děti trénují představivost, kreativitu 
a motoriku. Jednotlivé barevné dílky se protlačují a vytvářejí 
různé obrázky s tématikou města. Obsah: 1 korková 
podložka, 50 barevných dílků, 40 hřebíčků, 1 kladívko. 
Rozměr: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm.
Věková kategorie : 3+ 

VN95150 250 Kč

Zatloukačka - Tvary 100 ks
Náhradní a nebo doplňkové tvary 
ke korkovým zatloukačkám. Balení 
obsahuje 100 tvarů v různých 
barvách. Věková kategorie: 3+ 

NS5824VO 1940 Kč

Zatloukačka - MAXI sestava
Výborná hra pro trénování koordinace ruky 
a oka. Děti mohou tvořit motivy podle vlastní 
fantazie nebo podle připojených šablon se 
vzory. Balení obsahuje: 200 mozaikových 
dílků (o tloušťce 3 mm), 4 dřevěné kladiva, 
4 korkové desky (25 x 15,5 x 1 cm), 1 krabici 
s přibližně 250 hřebíky, 4 šablony se vzory. 
Balené v průhledné nádobě.
Věková kategorie: 4+

ED90055 2750 Kč

Zatloukačka Čísla 
Balení obsahuje 60 dřevěných čísel (6 x čísla 
0-9), 30 matematických znaků, 2 kladiva, 2 
nádobky s hřebíčkem a 2 korkové desky.
Věková kategorie: 4+
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BN82134 280 Kč

Stojan na zatloukání 
Hra pro rozvoj zručnosti dětí 
a koordinace pohybu ruky a síly 
úderu.
Rozměr: 21 x 9 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+

HPE0305 1020 Kč

Zatloukání s xylofonem
Úkolem dítěte je zatloukat kuličky přes 
otvory, které po dopadu na xylofon vydávají 
tóny. Xylofon se dá vytáhnout a používat 
samostatně. Balení obsahuje 6 ks. 
Rozměr: 46 x 40 x 24 cm.
Věková kategorie: 1+ 

LE5807 610 Kč

Zatloukání s ptáčky 
Barevná zatloukačka z masivního dřeva
a překližky. Ptáčci na jedné straně se 
zatloukají a na druhé už zase vykukují. 
Skvělá hra k procvičení motoriky.
Rozměr: 20 x 12 x 12 cm.
Věková kategorie: 2+

DJ06641 645 Kč

Zatloukačka - autíčka 
Oblíbená hra, kde děti pomoci kladívka a hřebíčků zatloukají 
barevné tvary na korkovou podložku a vytvářejí tak různé 
obrázky aut. Děti si při hře trénují představivost, kreativitu 
a motoriku. Rozměr: 30 x 22,5 x 3,7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Zatloukačka
Kreativní hra zaměřena na zručnost a jemnou 
motoriku dítěte. Jednotlivé dřevěné části se 
kladívkem a malými hřebíčky přibíjejí do korkové 
podložky. Kvalitní korek odolává častému 
používání a tak podložka nezůstane děravá. 
Vyberte si oblíbený motiv nebo vyskládejte 
příběh podle sebe.
Rozměr balení: 30 x 22,5 x 3,7 cm.
Věková kategorie: 4+

DJ06643 - Zahrádka 645 Kč 

DJ06642 - Vesmír  645 Kč

BN82135 695 Kč

Zatloukačka - Želva
S touto hračkou se děti zaručeně zabaví.
Děti si navíc zlepšují jemnou motoriku.
Průměr: 18 cm. Rozměr: 8 cm.
Rozměr balení: 28 × 19 × 27 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58456 340 Kč

Zatloukačka 
Vyrobena ze dřeva.
Rozměr: 21 x 8,8 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58990 485 Kč

Zatloukačka XXL 
Obsahuje 102 dílů.
Rozměr: 29,7 x 21 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Pouze 
v NOMILANDU 

najdete obrovské 
množství stavebnic 

různých typů 
a tvarů

NÁUČNÉ

ZÁBAVNÉ

BAREVNÉ

PLASTOVÉ/
DŘEVĚNÉ

MAGNETICKÉ
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GO58717 540 Kč

Nature dřevění panáčci X, 48 ks
Komu se podaří nastavět nejvíce panáčků na sebe? 
Sada obsahuje 48 dřevěných panáčků ve tvaru X 
balených v praktické krabičce. Hra podporuje kreativitu, 
jemnou motoriku, soustředěnost a trpělivost. 
Balení obsahuje světlé a tmavé dílky.
Rozměr dílku: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58803 1220 Kč

Nature dřevěné kostky, 75 ks
Sada dřevěných kostek umožňuje skládat a tvořit různé 
stavby z kostek. Jsou vyrobeny z masivního dřeva 
a ošetřené olejem z vlašských ořechů. Dodávané 
v praktickém bavlněném sáčku pro lepší uskladnění.
Rozměr nejmenšího dílku: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 1+

Dřevěná série Nature
Všechny produkty z kolekce Nature jsou vyrobeny ze 100 % přírodních materiálů nejvyšší kvality. Tmavších odstínů dřeva na některých 

produktech bylo dosaženo speciálním ekologickým tepelným zpracováním dřeva. Barvy byly vynechány z důvodu, aby se zachovala čistá 
přirozenost dřeva. Dřevo neobsahuje žádné chemické látky. Vyrobeno v Evropě.

GO58563 859 Kč

Nature stavební kostky, 200 ks
Přírodní kreativní hračka! Balení obsahuje 200 stejných kostek 
vyrobených z přírodního bukového dřeva. Stavebnice přináší 
spoustu zábavy mladým stavitelům. Dodává se s více než 
100 návrhy budov. Bezpečná hračka - vhodná i pro alergiky.
Rozměr dílku: 10,5 x 2,1 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58532 819 Kč

Nature stavební kostky - 4 velikosti, 200 ks
200 dřevěných dílků představuje neomezené stavební 
možnosti. Děti mohou stavět podle vlastní fantazie nebo mají 
k dispozici inspirace na skládání různých předmětů. Stavební 
kostky jsou vyrobeny z přírodního bukového dřeva. Barvy 
byly záměrně vynechány. Tmavohnědých tónů bylo dosaženo 
speciálním tepelným zpracováním dřeva.
Rozměry jednotlivých dílků:
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (75 ks dílků).
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (35 ks dílků).
5,25 x 2,1 x 0,7 cm (50 ks dílků).
2,1 x 2,1 x 0,7 cm (40 ks dílků).
Věková kategorie: 3+

TS10453EY 3460 Kč

Dřevěná zasouvací věž
Děti se zabaví při zasouvání krásně tvarovaných předmětů 
do věže. Vložte do věže paličky a chytejte pomocí nich různé 
předměty. Hra plná objevování a experimentů. Hra obsahuje 
6 geometrických tvarů a 5 paliček. Vyrobeno z překližky.
Rozměr věže: 19 x 32 x 19 cm.
Věková kategorie: 1+

TS10446EY 1930 Kč

Dřevěná šroubovací věž 
Děti mohou na tyč našroubovat různé 
díly a pohybovat jimi nahoru a dolů. Při 
manipulaci s nimi rozvíjí jemnou motoriku 
a koordinaci ruka-oko. Krásně zpracovaná 
pomůcka zaujme děti bez ohledu na úroveň 
jejich dovedností a znalostí.
Rozměr: 15 x 28 x 15 cm.
Věková kategorie: 1+
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Polykarpová stavebnice
Hrou dítě projevuje svou individualitu osobnosti a současně se zapojuje do kolektivního dění.

To přispívá k zdravému vývoji dítěte a k pochopení světa kolem něj. Při hře je dítě součástí skupiny a není na něj kladen důraz na výkon, tak 
se hra stává neopakovatelným zážitkem a radosti.

 

Polykarpová stavebnice je konstrukční stavebnice zobrazující geometrická tělesa: kvádr, kostka, trojhran, válec a půl-válec.
Tyto tělesa jsou dutá a mají otvory, přes které je možné provlékat tyče různých délek.

Tím se jednotlivé díly spojí a lze tak vytvářet množství různých sestav a staveb (lodě, lokomotivy, auta, vozíky, domečky, divadla ...).
Kola jsou výborným doplňkem k poskládání různých dopravních prostředků.

 

Stavebnice je velmi pěkná a důkladná. Je vyrobená z pětivrstvé laťovky. Tento materiál se především osvědčil díky své pevnosti. Jádro 
materiálu je z borovicového dřeva, což zaručuje nízkou hmotnost. Na povrchu je vysokým tlakem zalisována břízová dýha, která vyniká 

tvrdostí a tím odolává mechanickému opotřebení. Tloušťka materiálu je 18 mm. 
K dokončení se používá přírodní olej.

Protože stavebnice nemá žádné ostré hrany a je vytvořena z přírodních materiálů, je pro děti maximálně bezpečná.
Povrch stavebnice je dokonce omyvatelný. Díky svým vlastnostem získala stavebnice i certifikát.

 

Stavebnice je otestována dětmi v mateřských školách a těší se velké oblibě.
Osvědčila se také jako cvičební pomůcka při různých pohybových aktivitách.

Je vhodná pro děti ve věku od 3 let. Rovněž je vhodná i pro mentálně a sluchově postižené děti a nebo autistické děti.

Polykarpová stavebnice 
má velký přínos pro rozvoj 
dítěte a zdokonaluje:
� tvořivost a fantazii
� otevřenou komunikaci
� hrubou a jemnou motoriku
� koncentraci
� postřeh a paměť
� prostorovou orientaci
� hmatové a optické vnímání
� logické myšlení

� bezpečná
� pevná
� variabilní
� hygienicky nezávadná

TR410 19 550 Kč

Polykarpová stavebnice 
- 41 dílná sada
Obsahuje: 2x Kvádr, 2x Kostka, 1x Trojhran, 
1x Válec, 6x Kolo, 1x Tyč 1,5 m, 2x Tyč 1 m, 
3x Tyč 0,5 m, 6x Osa 0,1 m, 16x Kolík, 
1x Palička. 
Věková kategorie: 3+

TR570 30 850 Kč

Polykarpová stavebnice 
- 57 dílná sada
Obsahuje: 3x Kvádr, 2x Kostka, 2x Trojhran, 
1x Válec, 1x Půl válec, 8x Kolo, 2x Tyč 2 m, 
2x Tyč 1,5 m, 3x Tyč 1 m, 4x Tyč 0,5 m, 
8x Osa 0,1 m, 20x Kolík, 1x Palička. 
Věková kategorie: 3+

TR880 43 350 Kč

Polykarpová stavebnice 
- 88 dílná sada
Obsahuje: 4x Kvádr, 4x Kostka, 2x Trojhran, 
1x Válec, 2x Půl válec, 10x Kolo, 3x Tyč 2 m, 
3x Tyč 1,5 m, 4x Tyč 1 m, 4x Tyč 0,5 m, 
10x Osa 0,1 m, 40x Kolík, 1x Palička. 
Věková kategorie: 3+

Polykarpová stavebnice - Díly
Stavebnici si můžete poskládat i dle vlastních 
potřeb. Na výběr Vám nabízíme základní díly.

TR036 - Kvádr (56 x 28 x 28 cm) 2650 Kč

TR037 - Kostka (28 x 28 x 28 cm) 2100 Kč

TR038 - Trojhran (56 x 28 x 28 cm) 2680 Kč

TR039 - Válec (56 x Ø 28 cm) 2420 Kč

TR040 - Půl válec (56 x 28 x 14 cm) 2400 Kč

TR041 - Kolo (Ø 28 cm) 390 Kč

TR042 - Tyč 2 m (200 x Ø 3,5 cm) 845 Kč

TR043 - Tyč 1,5 m (150 x Ø 3,5 cm) 465 Kč

TR044 - Tyč 1 m (100 x Ø 3,5 cm) 330 Kč

TR045 - Tyč 0,5 m (50 x Ø 3,5 cm) 260 Kč

TR046 - Osa 0,1 m 50 Kč

TR047 - Kolík (dĺžka 9 cm) 10 Kč

TR048 - Palička (8 x 20 cm) 88 Kč

TR10014 2950 Kč

Žebřík
Žebřík je výborným dolplňkem k různým 
stavbám vytvořeným Polykarpovou 
stavebnicí. Zároveň ho lze použít při různých 
sportovních aktivitách.
Je vyrobený z borovicového dřeva.
Rozměr: 200 x 28 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Stavebnice GRINDO
Je založená na originálním systému spojení dřevěných, 
speciálně zařezaných kostek, hranolů a ostatních prvků
s barevnými plastovými spojkami. Obsahuje 11 různých 
typů prvků (kostky, hranoly, trojúhelníky, oblouky, 
kolečka), které při použití spojek umožňují stavět dopravní 
prostředky, zvířátka, domečky, stromy, předměty, osoby 
a různé další variace. Stavebnice rozvíjí kreativitu, fantazii, 
prostorovou představivost, zručnost a jemnou motoriku. 
Každé balení obsahuje několik inspirativních návodů 
k stavění. Věková kategorie: 4+

1. VV10202 - GRINDO Midi (99 dílků) 1250 Kč

2. VV10203 - GRINDO Maxi (168 dílků) 2220 Kč

3. VV10205 - GRINDO Giga (298 dílků) 4050 Kč

detail spoje:

TRADIČNÍ
 dřevěná hračka

ES43120 2050 Kč

Dřevěná stavebnice
Balení obsahuje 150 barevných dílků 
v bavlněném sáčku. Sada umožňuje skládat 
různé stavby s různým stupněm obtížnosti.
Rozměr: 27 x 10 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

Dřevěná stavebnice
Věková kategorie: 3+

BN70352 - Zámek (128 dielikov) 460 Kč

BN70353 - Velký zámek (268 dielikov) 930 Kč
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TRADIČNÍ
 dřevěná hračka

Stavebnice BRICO
Systém spojení je na principu přesných rozměrů 
a kompatibility dílků. Je vhodný ke stavění různých 
domečků, hradů, dřevěnic, mostů a jiných staveb. 
Obsahuje 10 různých prvků, které umožňují stavět 
precizní stavby s detaily a to bez použití lepidla. 
Stavebnice nabízí obrovskou variabilitu a prostor
k rozvoji fantazie, kreativity a zároveň napomáhá 
rozvíjet prostorovou představivost, zručnost a jemnou 
motoriku. Každé balení obsahuje několik inspiratívních 
návodů k stavění. Věková kategorie: 4+

1. VV10102 - BRICO Midi (146 dílků) 1070 Kč

2. VV10104 - BRICO Maxi (284 dílků) 1945 Kč

3. VV10105 - BRICO Giga (500 dílků) 3220 Kč

BE24030 3330 Kč

Skládačka Dinosauři 
Hra obsahuje 1 plakát, 33 dílků a 30 vzorových 
karet, podle kterých děti mohou poskládat až 
30 dinosaurů. Všechny dílky jsou kompatibilní 
a spojují se jednoduchým kliknutím a otočením. 
Průměrná velikost dinosaura je 15 cm.
Rozměr balení: 35 x 35 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+
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MKR01016 1950 Kč

Dřevěná stavebnice TROXI 
Balení obsahuje: 40 ks kostka X, 40 ks kostka T, 
20 ks destička 7,5 cm, 20 ks destička 12 cm, 20 
ks destička 16,5 cm, 1 ks velký podstavec, 
2 ks semínka Buku lesního.
Věková kategorie: 3+ 

MKR01060 1320 Kč

Městečko 45 
Balení obsahuje: 1 ks podložka 24 x 24 cm, 
12 ks kostka malého domku, 6 ks kostka 
velkého domku, 2 ks garáž, 6 ks autíčko, 
4 ks strom, 14 ks střecha, 2 ks semínka Buku 
lesního.
Věková kategorie: 3+ 

MKR01061 1930 Kč

Městečko 67 
Balení obsahuje: 1 ks podložka 24 x 36 cm, 18 ks 
kostka malého domku, 9 ks kostka velkého domku, 
3 ks garáž, 9 ks autíčko, 6 ks strom, 21 ks střecha, 
2 ks semínka Buku lesního.
Věková kategorie: 3+ 

Dřevěná stavebnice TROXI
Ručně vyráběná stavebnice plní nejen edukační, ale i ekologickou funkci, kde se děti seznámí 

s přírodním materiálem a naučí se ho chránit.

Ke každé stavebnici dává výrobce 2 semínka Buku Lesního. Kdyby alespoň každý desátý 
zákazník zasadil jen jeden strom, tak se podaří vrátit do přírody 200 - krát více

než si výrobce z přírody vzal (z jednoho buku se vyrobí cca 333 000 kostek stavebnice).

Stavebnice je určena pro děti i dospělé. Pomocí fantazie je možné odhalit stále jiný způsob 
skládání. Stavebnice umožňuje rozvíjet kreativní myšlení, nabízí výborný způsob zábavy, 

ale i relaxu.

Dřevěná stavebnice Mestečko
Ručně vyráběná stavebnice plní nejen edukační, ale i ekologickou funkci, kde se děti seznámí 

s přírodním materiálem a naučí se ho chránit.

Ke každé stavebnici dává výrobce 2 semínka Buku lesního. Kdyby alespoň každý desátý 
zákazník zasadil jen jeden strom, tak se podaří vrátit do přírody 200 - krát více

než si výrobce z přírody vzal (z jednoho buku se vyrobí cca 333 000 kostek stavebnice).

Jednoduchá, ale nápaditá stavebnice, ze které si děti dokáží postavit městečko podle své 
fantazie. Mohou si ho přeskládat, stavět věže a garáže pro autíčka.

Doživotní 
záruka !

Ke každé 
stavebnici 

dává výrobce 
2 semínka 

Buku Lesního.
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Dřevěná stavebnice BUKO
Ručně vyráběná stavebnice plní nejen edukační, ale i ekologickou funkci, kde se děti seznámí 

s přírodním materiálem a naučí se ho chránit.

Ke každé sadě BUKO dává výrobce 2 semínka Buku lesního. Kdyby alespoň každý desátý 
zákazník zasadil jen jeden strom, tak se podaří vrátit do přírody 200 - krát více

než si výrobce z přírody vzal (z jednoho buku se vyrobí cca 333 000 kostek stavebnice).

Díky originálnímu tvaru kostek je stavebnice variabilní a umožňuje postavit každý den něco 
nového a zajímavého. 

Doživotní 
záruka !

MKR01011 4890 Kč

Dřevěná stavebnice BUKO - Patrový dům
Balení obsahuje 302 dílů: 168 ks kostek 4 různých rozměrů, 70 ks upevňovacích kolíků, 4 ks podložky (1 ks 36 x 
12 cm, 1 ks 24 x 12 cm, 2 ks 18 x 12 cm), 8 ks okna, 5 ks dveře, 42 ks vybavení domu (kuchyně, obývací pokoj, 
ložnice, dětský pokoj, koupelna), 4 ks postavičky, 2 ks semínka Buku lesního.
Věková kategorie: 3+ 

Ke každé sadě 
BUKO

dává výrobce
2 semínka 

buku lesního.

DV22402 759 Kč

Spojkostky - Velké balení
Balení obsahuje 40 ks.
Rozměr kostky: 4,8 x 3,6 cm.
Věková kategorie: 1+

Dřevěné "lego" kostky

Spojkostky
Barevné kostky vyrobené z kvalitního dřeva, pokryté ekologickou barvou 

se dají navzájem spojit pomoci umělohmotných spojů, které do sebe 
krásně zapadají. Spoje jsou přizpůsobené tak, aby se nedaly za žádných 

okolností z kostky vytáhnout.

TJ2601 259 Kč

Pytlíky na hry a hračky 
Pytlíky je možné použít na různé stavebnice, kuličky, 
kostky, nebo puzzle dílky. Sada obsahuje 3 ks, které 
lze prát při teplotě 40 ° C.
Rozměr: 25 x 30 cm.
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Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

VT31260 1565 Kč

Stavebnice Zvířátka 4 v 1 
Obsahuje 60 dílů pomoci nichž je možné složit 
4 zvířátka (chobotnici, housenku, želvu, šneka). 
Nelze je však složit najednou, ale přeskládáním. 
Rozpis dílů: 1 hlava chobotnice, 1 hlava želvy, 
1 hlava housenky, 1 hlava šneka, 1 pětiboký 
hranol pro chobotnici, 7 ocásků, 1 krunýř pro 
želvu, 1 domeček pro šneka, 46 spojovacích 
dílů. Barva jednotlivých dílků se může lišit od 
zobrazených.

VT312100 2210 Kč

Stavebnice Zvířátka 4 v 1 KOMPLET
Obsahuje 100 dílů pomoci nichž je možné složit
4 zvířátka (chobotnici, housenku, želvu, šneka) 
najednou. Rozpis dílů: 1 hlava želvy, 1 hlava 
chobotnice, 1 hlava housenky, 1 hlava šneka, 
1 pětiboký hranol pro chobotnici, 7 ocásků, 1 krunýř 
pro želvu, 1 domeček pro šneka, 86 spojovacích 
dílů. Barva jednotlivých dílků se může lišit od 
zobrazených.

housenka
Šnek želva

chobotnice

hlava
chobotnice

pětiboký hranol 
pro chobotnici

krunýř
pro želvu

domeček
pro šneka

spojovací dílky

ocásekhlava
želvy

hlava
šneka

hlava
housenky

VN85056 430 Kč

3D Skládačka 
Tato 3D skládačka ve tvaru pyramidy se dá 
rozložit na 4 menší pyramidy nebo můžete 
z jednotlivých dílků sestavit další jiné tvary 
o rozměrech od 2 x 2 cm do 12 x 12 cm 
- možnosti jsou neomezené. 
Skládačka obsahuje 15 dílků.
Věková kategorie: 8+

EPL120304 1350 Kč

Pyramidová stavebnice
Stavebnice na rozvoj fantazie se 
skládá z 12 základních pyramid 
v 6 barvách. Každá pyramida se 
skládá z 5 částí.
Rozměr pyramidy: 8 x 8 x 7 cm
Věková kategorie: 3+ 

JH50021 1090 Kč

Věž Tobbles Neo
Věž je vyrobená z unikátního 
materiálu, který je příjemný na dotek 
a podporuje rozvoj jemné motoriky. 
Děti se baví skládáním, převracením 
této vynalézavé hračky. Věž se 
skládá z 6 častí.
Věková kategorie: 1 + 
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EPL2107KC 1430 Kč

Stavebnice s přísavkami 
Milá stavebnice z ohebného plastu. Jednotlivé dílky se
k sobě připojují jednoduchým stlačením a přiložením - princip 
přísavky. Postavte co nejvyšší věž. Balení obsahuje
1 velkou chobeenici a 12 malých barevných přísavek.
Rozměr velké chobotnice: 15,5 x 15,5 x 12 cm.
Rozměr malých přísavek: 5 x 5 x 5,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Přísavky - stavebnice
Táto milá stavebnice funguje na principu přísavek. 
Jednotlivé části se přisají k jakémukoliv rovnému 
povrchu, přičemž nezanechávají žádný otisk. 
Stavebnice poskytne hodiny kreativní zábavy pro 
každé dítě. Věková kategorie: 3+

A. JH50017 - 24 ks 950 Kč

B. JH50018 - 50 ks 1860 Kč

PP0614 270 Kč

Kosmonaut a robot 
Dvě postavičky vyrobené z odolného 
masivního kartonu. Pomocí šroubů a matic 
je snadné je sestavit a mohou zaujmout 
jakoukoliv z mnoha pozic, ve které dokážou 
stát mezi kolíčky zasunutými do podložky. 
Obsahuje: 2 postavičky, 10 šroubů, 
10 matic, 6 distančních podložek, 
3 podstavné plochy, 56 kolíčků 
do podložky, příručku Play Montessori
Věková kategorie: 3+

VN41312 1190 Kč

Přísavková stavebnice
Kvalitní plastové bloky s přísavkami, ideální 
pro malé ruce. Obsahuje 42 ks. 
Balené v plastové krabičce.
Rozměr kostky: 5,4 x 5,4 cm
Věková kategorie: 2+

EPL120638 1290 Kč

Měkká stavebnice
Stavebnice dětem nabízí množství možností na hraní. 
Pomáha procvičovat uchopení a vidění, stohování 
a stavění, objevování a myšlení. Elastické komponenty 
jsou vyrobeny z odolného silikonového kaučuku, aby byla 
zajištěna maximální bezpečnost. Obsahuje 9 ks.
Šířka: Ø 8 cm.
Věková kategorie: 0+

LR2869 780 Kč

Skládačka - Robot 
Skládačka pro nejmenší obsahuje 18 dílů, ze 
kterých je možné poskládat různé roboty.
Věková kategorie: 2+
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VT30303 820 Kč

Stavebnice - Akrobati 
Stavebnice, se kterou mohou děti skládat různé konstrukce. 
Balení obsahuje 100 dílků ve tvaru barevných akrobatů, kteří 
se k sobě přichytávají jednoduchým zakliknutím svých rukou 
a nohou. Dílky jsou vyrobené z odolného plastu. 
Výška jednoho akrobata: 9 cm. 

VT31580 840 Kč

Stavebnice - Akrobati Zvířátka
Barevná stavebnice, jejíž dílky mají tvar zvířátek (ještěrka, žába, opice, 
motýl). Díky jejich specifickým tvarům je možné sestavit různé vtipné 
konstrukce. Balení obsahuje 80 dílků, které jsou balené v plastovém 
sáčku a brožuru s předlohami. Zvířátka se dají i obkreslovat 
a následně vybarvit a tak je jejich využití mnohem širší. 
Výška dílku: 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VT311180 595 Kč

Stavebnice Tyče
Ze stavebnice lze postavit různé předměty od jednoduchých, až 
po velmi složité. Balení obsahuje 180 dílků, které jsou vyrobené 
z ABS plastu. Stavebnice je dodávaná v plastovém sáčku. 
Stavebnice rozvíjí motoriku, zručnost a logické myšlení.
Rozměr největšího dílku: Ø 9 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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RY6085 560 Kč

Stavební set - malý
Stavebnice, která umožňuje dětem skládat 
obrovské množství modelů a konstrukcí. Je 
založena na principu spájení tyček, při kterém se 
procvičuje jemná motorika. Děti si mohou vymyslet 
vlastní modely - od jednoduchých po ty nejsložitější 
nebo mohou postupovat podle přiložených návodů. 
Tyčky jsou vyrobeny z ohebného odolného plastu. 
Balení obsahuje 230 ks dílů (tyčky a spojky 
v různých barvách). Délka tyčky: 20 cm.
Věková kategorie: 4+

RY6090 1575 Kč

Stavební set - velký
Stavebnice, která umožňuje dětem skládat 
obrovské množství modelů a konstrukcí. Je 
založena na principu spájení tyček, při kterém 
se procvičuje jemná motorika. Děti si mohou 
vymyslet vlastní modely - od jednoduchých po 
ty nejsložitější nebo mohou postupovat podle 
přiložených návodů. Tyčky jsou vyrobeny 
z ohebného odolného plastu. Balení obsahuje 
705 ks dílů (tyčky a spojky v různých barvách). 
Délka tyčky: 20 cm.
Věková kategorie: 4+

BE24200 3330 Kč

Flexistix XXL 
Barevné bambusové tyčky s flexibilními konektory podporují 
děti při budování kreativity. 20 vzorových karet se 3 
úrovněmi obtížnosti může být použitých jako pomoc při 
stavění. Ukazují, jak se různé objekty dají postavit. Menší 
geometrické tvary a větší objekty se dají snadno zrealizovat 
a děti se velmi rychle naučí spojit různé části. Výsledkem 
jsou úžasné stavební prvky. Balení ve skladné krabici, 
obsahuje 502 dílků. 
Rozměr balení: 42 x 29 x 22,5 cm.
Rozměr vzorové karty: 24 x 24 cm.
Věková kategorie: 4+
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NS4005W 305 Kč

Karty k stavebnici Panáčci 
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé 
stavby s různým stupněm obtížnosti. Karty 
jsou zabalené v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4005 570 Kč

Stavebnice Panáčci
Plastová stavebnice obsahuje
 144 různobarevných dílů
o rozměru 3,8 - 9 cm.
Věková kategorie: 3+

NA306535 1150 Kč

Stavebnice Bambouchi
Sada plastových, ohebných tyček ve 3 velikostech, se kterými je 
možné postavit různé 3D modely. Balení obsahuje 170 ks tyček a 98 
ks spojovacích článků. Průměr spojovacího článku: 3 cm.
Délka tyček: 5 cm, 10 cm a 15 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NA305163 780 Kč

Karty k stavebnici Bambouchi 
Sada obsahuje 12 oboustranných karet s návody na různé stavby 
s různým stupněm obtížnosti.
Rozměr karty: 29,7 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

NS0390 2050 Kč

Magnetické hůlky 
Dřevěné barevné hůlky mají na obou koncích 
magnety, díky kterým se dají stavět různé 
konstrukce. Balení obsahuje 100 hůlek v 5 
barvách.
Délka: 30 cm. Průměr: 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NS4001 550 Kč

Stavebnice Ornamenty
Plastová stavebnice obsahuje 200 
různobarevných dílů o průměru 5 cm.
Véková kategorie: 3+

NS4001W 305 Kč

Karty k stavebnici Ornamenty
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé 
stavby s různým stupněm obtížnosti. Karty 
jsou zabalené v kartonové krabici
. Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MI32150 719 Kč

STEM - Stavebnice ECO
Stavebnice skládajíci se z 32 barevných trámů vyrobených z ekologických 
materiálů. Hračka rozvíjí jemné motorické dovednosti, koncentraci, vytrvalost, 
jakož i schopnost spolupracovat a týmovou práci. Didaktický průvodce 
navrhuje 40 úloh uspořádaných podle náročnosti. Sada je zabalena v 
netkané tašce.
Rozměr trámu: 6 x 3 cm. Věková kategorie: 2+
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EPL120235 1165 Kč

Barevná stavebnice 
Při hře s touto stavebnicí si děti procvičí 
jemnou motoriku a kreativitu.
Z různobarevných dílků můžou skládat 
budovy, mosty a jiné stavby. 
Balení obsahuje 216 dílů.
Rozměr obdélníku: 6 x 4 cm.
Průměr kruhu: 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS2141MA 2225 Kč

Stavebnice - Miniwafle 
Balení obsahuje 500 ks dílků v 8 barvách. 
Jsou vyrobeny z příjemné gumy, která může 
sloužit i na gumování.
Rozměr dílku: 3,5 x 3,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

NS2141W 315 Kč

Karty k stavebnici Miniwafle 
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé 
stavby s různým stupněm obtížnosti. Karty 
josu zabaleny v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

Platí při objednávce 

nad 2990 Kč u produktů ze sekcí:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDEBNÍ VÝCHOVA

● POHYB

S NOMILANDEM
výhodněj i !

* (Neplatí pro nábytek, interiérové   vybavení, molitanové sestavy a dětská hřiště).
Více info na str. 1215.
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V0303-19 650 Kč

Stavebnice Disco 
Balení obsahuje 96 ks plastových disco 
kroužků v praktickém plastovém boxu.
Věková kategorie: 1+ 

NS4007 535 Kč

Stavebnice - Kolíky
Plastová stavebnice obsahuje 120 
různobarevných dílů o výšce 4,8 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4007W 305 Kč

Karty k stavebnici Kolíky
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé 
stavby s různým stupněm obtížnosti. Karty jsou 
zabalené v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

V0305-9 2520 Kč

BLOK+BLOK 3 FARMA WAGON
Obsahuje 745 dílů. Velké balení pro MŠ 
v boxu na kolečkách. Věková kategorie: 4+

PP4045 820 Kč

Stavebnice Qubo
Spojováním jednotlivých dílů děti vytvářejí různé obrazce, 
konstrukce a tvary. Učí se tak rozlišovat tvary a barvy, 
procvičují jemnou motoriku i tvořivé a kombinační myšlení. 
Obsahuje 19 dílů.
Věková kategorie: 1+

PP0621 445 Kč

Zasouvací skládačka
- Domov pro zvířátka
Vytvořte zvířátkům to nejlepší prostředí pro 
život. Děti si mohou vybrat ze dvou obrázků: 
farma a les. Obsahuje: 2 pozadí, 6 domácích 
zvířat, 6 lesních zvířat, 5 prvků z prostředí 
farmy a lesa, 6 podložek, 126 kolíčků 
do podložek, příručku Play Montessori. 
Vyrobeno z odolného kartonu.
Věková kategorie: 3+
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V0302-4 630 Kč

SEKO 4
Ideální stavebnice pro rozvoj zručnosti 
malých konstruktérů. Obsahuje 600 dílů.
Věková kategorie: 4+

Stavebnice Vločky
Dílky ve tvaru vloček jsou vyrobeny 
z odolného barevného plastu. 
Baleno v praktickém plastovém boxu.
Věková kategorie: 3+

1. VN41318 - malé, 1000 ks (průměr 3,3 cm) 800 Kč

2. VN41317 - velké, 100 ks (průměr 5,6 cm) 610 Kč

LH251171 3450 Kč

Kostky Wafle - Sada podložek - základní
Balení obsahuje 3600 ks. Mini panely nabízejí širší 
možnosti, než Panely midi. S Panely mini je možné 
vytvořit i komplikované 3D modely.
Věková kategorie: 5+

Rozměr: 
20 mm

Panely Plus-Plus midi
Jsou vhodné i pro nejmenší děti. Nabízejí 
možnosti jednodušších staveb.
Věková kategorie: 2+

1. LH25114 - 200 ks 1590 Kč

2. LH25115 - 400 ks 2500 Kč

Panely Plus-Plus
Představujeme Vám stavebnici z dalekého Dánska. Vysoce kvalitní Panely nabízejí hodiny nepřetržité hry, kde je na prvním místě 

představivost dětí. Po ukončení hry všechny dílky jednoduše uskladníte v praktickém boxu. Součástí každého boxu je knížka s nápady.

Na výběr jsou dvě velikosti panelů:
1. Plus - Plus midi - jejichž rozměr je 50 mm. Jsou vhodné pro děti od 2 let.
2. Plus - Plus mini - jejichž rozměr je 20 mm. Jsou vhodné pro děti od 5 let.

Panely lze využívat nejen na stavění, ale také na vytváření různých mozaiek
a rovněž jsou ideální k třídění a k základnímu rozlišování barev.

Oblíbená stavebnice
v mateřských školách 

na celém světě! 

Různé možností 
spojení 

Rozměr: 
50 mm
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Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

NS4013 565 Kč

Stavebnice Okýnka
Plastová stavebnice obsahuje 100 
různobarevných dílů o velikosti 2 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4013W 305 Kč

Karty k stavebnici Okýnka
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé stavby 
s různým stupněm obtížností. Karty jsou zabalené 
v kartonové krabici. Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MI32338 1700 Kč

Super stavebnice - 96 ks 
Věková kategorie: 1+

Super stavebnice
Velké kousky stavebnice jsou odolné a trvanlivé. V baleních se nacházejí také 
kolečka na tvorbu dopravních prostředků a také kousky s hlavami, vlasy, tělem 

k tvorbě zajímavých postaviček.
Stavebnice podporuje rozvoj sociálního myšlení, motoriky a týmové práce.

Velikost dílku 6x2: 18 cm.

HE00009 980 Kč

Stavebnice K2 
Obsahuje 364 dílů.
Rozměr balení: 22 x 67 cm.
Věková kategorie: 3+

Stavebnice K2

DH683 185 Kč

Věž ABC
Balení obsahuje 22 barevných plastových dílků, 
ze kterých lze postavit vysokou věž. Písmena 
jsou na kostkách nalepeny.
Věková kategorie: 2+ 

DH679 415 Kč

Stavebnice - požárníci 
Plastová stavebnice obsahuje 59 dílků, ze kterých 
umíte postavit požární stanici a auto.
Rozměr balení: 50 x 37 x 10 cm.
Věková kategorie: 2+

V0305-64 515 Kč

Blok z melasy 
EKO stavebnice vyrobena z cukrové třtiny je 
recyklovatelná a šetrná k životnímu prostředí. 
Stavebnice podporuje rozvoj jemných motorických 
schopností, kreativní a logické myšlení. 
Obsahuje 36 dílků velikosti 7 x 7 cm.
Rozměr: 15 x 22 x 6 cm.
Věková kategorie: 1+

WD41340 440 Kč

Kostky v kyblíku 
Plastový kyblík obsahuje 134 
plastových kostek různých 
barev. Víko slouží jako podložka 
na skládání.
Rozměr: 28 x 23 x 26 cm.
Věková kategorie: 3+
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DH680 199 Kč

Stavebnice s čísly
Balení obsahuje 34 barevných plastových dílků, 
ze kterých lze postavit různé stavby. Obrázky 
a čísla jsou na kostkách nalepeny.
Věková kategorie: 2+ 

DH689 685 Kč

BABY Blocks
Balení obsahuje 48 barevných 
plastových dílků, ze kterých lze 
postavit různé stavby. 
Rozměr dílků: 6,3 x 6,3 x 6,4 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

DH678 375 Kč

MAXI Blocks, 56 ks
Balení obsahuje 56 barevných plastových 
dílků, ze kterých lze postavit různé stavby. 
Rozměr dílků: 6,3 x 3,1 x 6,4 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

DL2120 1550 Kč

Kostky UNiPLAY MIDI 
Balení obsahuje 120 ks kostek v 5-ti barvách 
a ve dvou rozměrech (40 ks velké 14 x 3,5 x 
3 cm, 80 ks malé 7 x 3,5 x 3 cm).
Věková kategorie: 1+ 

DL1060 2250 Kč

Kostky UNiPLAY MAXI 
Balení obsahuje 60 ks kostek v 5-ti barvách 
a ve dvou rozměrech (20 ks velké 14 x 7 x 5 
cm, 40 ks malé 7 x 7 x 5 cm).
Věková kategorie: 1+ 

Bezpečné gumové kostky UNiPLAY
Vysoce kvalitní kostky UNiPLAY jsou výjimečné svým materiálem, který je měkký, 

antibakteriální, bezpečný a jeho čištění je bezproblémové.
Rozměry jednotlivých kostek byly vyvinuty tak, aby byly vhodné pro dětské ruce,

aby dětem z rukou nevypadávaly a zároveň, aby je dítě nemohlo spolknout.
Svými vlastnostmi jsou opravdu dokonalé! Tiché, příjemné, bezpečné!

Nabízíme dva typy: MAXI a MIDI.
Kostky jsou v 5-ti barvách (zelená, modrá, žlutá, červená, oranžová).

Tiché, Měkké,
Antibakteriální

Bezpečné

POSLEDNÍ

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   323 6. 8. 2021   13:43:18



324
POŠTOVNÉ ZDARMA

TOP 
kvalita

VYROBENÝ

KUSY

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Stavebnice Poly
Jednoduchý systém spojování, kvalitní a pružný materiál, rychlý výsledek při stavění. 

Rozmanitost a pestrost stavebních kostek umožňuje tvořit vždy nové modely, které spolu 
dobře drží. Dostatečná velikost stavebních kostek je ideální pro děti v předškolním věku.

Některé sady jsou baleny v Multiboxech, jejichž spodek a víko slouží jako podložky.

PM13180 970 Kč

Sada Classic 
Balení obsahuje 180 základních stavebních kostek ve 3 
rozměrech. Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 30 x 20 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PM83340 3050 Kč

Sada Maxi 
Balení obsahuje 340 stavebních 
kostek různých rozměrů a tvarů, 
scenérii safari a předlohy. 
Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 34 x 24 x 19 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PM13190 1940 Kč

Sada Technic 
Balení obsahuje 190 stavebních kostek. 
Kromě klasických kostek obsahuje 
i Geokostky, které nabízejí dodatečné 
možnosti hry. Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 22 x 16 x 26 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Stavebnice Speciálně 
vyvinutá

pro edukační trh V NĚMECKU

KVALITNÍ PRODUKT

PP4024 540 Kč

Stavebnice Smart Blok
Díky využití velkých prvků dvou vzájemně kompatibilních 
tvarů umožňuje dětem rozvíjet manuální zručnost, poznávací 
schopnosti i logické a matematické myšlení. Tvar a velikost 
prvků byly navrženy tak, aby se daly snadno uchopit a snadno 
do sebe zapadaly. Vyrobeno z vysoce odolného plastu. 
Obsahuje: 11 velkých prvků dvou různých tvarů 
(3 ve tvaru T a 8 pravých úhlů), album s příklady.
Věková kategorie: 4+

PM20910 2160 Kč

Podložky ke stavebnici Poly
Podložky ke stavebnici Poly se upevňují na stěnu, 
přičemž s protiskluzovými pryžovými nožkami je 
lze používat na stole nebo jiné podložce. Balení 
obsahuje 4 podložky, 16 šroubů, 
16 hmoždinek a 16 gumových nožiček.
Rozměr: 28 x 38 x 1 cm.
Věková kategorie: 4+
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WD41270 850 Kč

Kostky - Wader 132 
Balení obsahuje 132 dílů různých rozměrů 
a barev. Jsou balené v praktickém plastovém 
boxu. Rozměr kostky: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
Rozměr boxu: 40 x 23 x 35 cm.
Věková kategorie: 1+ 

WD41280 850 Kč

Kostky - Wader 132 - Pastel
Balení obsahuje 132 dílů různých 
rozměrů a barev. Jsou balené 
v praktickém plastovém boxu.
Rozměr kostky: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
Rozměr boxu: 40 x 23 x 35 cm.
Věková kategorie: 1+ 

PM20240 2770 Kč

Sada Group
Balení obsahuje 400 ks stavebních kostek v různých 
tvarech a rozměrech. Baleno v plastovém sáčku.
Věková kategorie: 3+ 

WD80154 2090 Kč

Kostky Wader Middle 240 ks
Balení obsahuje 240 dílů různých 
rozměrů a barev. Jsou baleny v 
praktickém boxu. 
Rozměr kostky: 6 x 6 x 7 cm. 
Rozměr balení: 60 x 39 x 30 cm. 
Věková kategorie: 1+

WD80123 2350 Kč

Kostky Wader 350 ks
Balení obsahuje 350 dílů různých 
rozměrů a barev. Jsou baleny v 
praktickém boxu. 
Rozměr kostky: 4,5 x 4,5 x 4 cm. 
Rozměr balení: 39 x 60 cm. 
Věková kategorie: 1+

PM21002 720 Kč

Sada podložek 
Balení obsahuje 2 ks.
Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr: 30 x 40 x 4 cm.
Věková kategorie: 1+ 

PM21012 970 Kč

Sada koleček 
Balení obsahuje 12 párů koleček, 
díky kterým si děti mohou vyskládat 
různé dopravní prostředky. 
Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 26 x 18 x 4 cm.
Věková kategorie: 1+ 

Multiboxy Poly
Boxy, které slouží nejen ke skladování jakýchkoliv pomůcek, 
ale i jako podložky stavebnic Poly. Využít se dá spodek boxu 
i víko. Nabízíme 3 velikosti. Dodávané v barevnosti v závislosti 
od skladových zásob (zelený, červený, modrý).

PM81001 - S (38 x 28 x 10 cm) 430 Kč

PM81002 - M (38 x 28 x 19 cm) 500 Kč

PM81003 - L (38 x 28 x 27 cm) 555 Kč

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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při objednávce nad 2990 Kč

MT0100 760 Kč

Stavebnice MS400 (400 dílů)
Rozměr jedné kostky: 2,9 x 2,9 x 2,9 cm.
Věková kategorie: 3+

MA901724 1290 Kč

Stavební cihly Junior - 110
Ideální k sestavení rozličných barevných 
staveb. Balení obsahuje 110 ks.
Rozměr nejmenšího dílku: 3,5 x 5,7 cm. 
Rozměr největšího dílku: 3,5 x 11,5 cm.
Rozměr balení: 30 x 60 cm.
Věková kategorie: 2+ 

WD41490 610 Kč

Stolek s kostkami
Plastový uzavíratelný stolek 
s barevnými kostkami. Balení 
obsahuje 42 částí.
Rozměr: 43 x 31 x 17 cm. 
Věková kategorie: 1+

WD41420 715 Kč

Moje první kostky - 100 ks
Plastové kostky různých barev, velikostí a tvarů se jednoduše skládají a jsou 
bezpečné i pro nejmenší. Praktické balení pro přenášení i uskladnění.
Rozměr: 27,5 x 35 x 13 cm.
Věková kategorie: 1+

DL599 550 Kč

Trojitá podložka na stavění 
Praktická podložka na stavebnice, na které si můžete 
přesouvat i větší stavby.
Rozměr: 69 x 34 x 2,5 cm (Š x H x V).
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JA3302002 280 Kč

Podložky na stavebnice 
Podložky jsou vhodné na stavebnice jako Legokocky 
a jim rozměrově podobné. 
Rozměr podložky: 16 x 16 cm (což je 20 x 20 bodů). 
Věková kategorie: 3+

Podložky na stavebnici - transparentní, 4 ks
Podložky jsou vhodné na velké stavebnicové prvky, jako jsou Lego Duplo 
kostky a jim rozměrově podobné. Sada obsahuje 2 transparentní a 2 modré 
transparentní podložky.
Věková kategorie: 3+

JA3302014 - malé (16 x 16 cm / 20 x 20 bodů) 265 Kč

JA3302114 - velké (25,5 x 25,5 cm / 32 x 32 bodů) 790 Kč

JA3302115 790 Kč

Podložky na stavebnici - barevné, 4 ks 
Podložky jsou vhodné na velké stavebnicové prvky, jako 
jsou Lego Duplo kostky a jim rozměrově podobné. Sada 
obsahuje podložky v různých barvách.
Rozměr: 25,5 x 25,5 cm (32 x 32 bodů).
Věková kategorie: 3+ 

JA3302902 620 Kč

Podložky na stavebnici, 6 ks 
Podložky jsou vhodné na velké stavebnicové 
prvky, jako jsou Lego Duplo kostky a jim 
rozměrově podobné. Sada obsahuje 6 barevných 
podložek.
Rozměr: 25,5 x 12,8 cm
Věková kategorie: 2+

DL8799T 140 Kč

Podložka na stavebnice - obdélník 
Podložka má ve spodní části 6 malých nožiček.
Dodávaná v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob.Rozměr: 32 x 22 x 1,2 cm (Š x H x V).

QB824 70 Kč

Podložky na stavebnice, 1 ks
Podložka je vhodná pro všechny stavebnice 
Q-Bricks a také pro LEGO stavebnice. 
Rozměr: 20 x 20 bodů.
Věková kategorie: 2+
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Kostky BiOBUDDi
Sada obsahuje 42 kostek a podložku.
Vyrobené ze 100% recyklovatelného plastu. 
Věková kategorie: 1,5+

RO3013849 - Zvířátka 679 Kč

RO3013850 - Čísla 679 Kč

RO3013851 - Ovoce 679 Kč

RO3013852 - Tvary 679 Kč

RO3013853 - Velká písmena 679 Kč

RO3013863 - Malá písmena 679 Kč
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RO3013843 3900 Kč

Stavebnice BiOBUDDi - Emoce
Sada obsahuje 240 kostek, 18 předlohových kartiček a 4 
podložky. Vyrobeno ze 100% recyklovatelného plastu. 
Věková kategorie: 1,5+

RO3013841 3900 Kč

Stavebnice BiOBUDDi - Město
Sada obsahuje 247 kostek, 16 předlohových kartiček a 3 
podložky. Vyrobeno ze 100% recyklovatelného plastu. 
Věková kategorie: 1,5+

RO3013842 3900 Kč

Stavebnice BiOBUDDi - Farma
Sada obsahuje 242 kostek, 18 předlohových kartiček a 4 
podložky. Vyrobeno ze 100% recyklovatelného plastu. 
Věková kategorie: 1,5+

RO3013840 3900 Kč

Stavebnice BiOBUDDi 
- Divoké zvířata
Sada obsahuje 240 kostek, 18 předlohových kartiček a 4 
podložky. Vyrobeno ze 100% recyklovatelného plastu. 
Věková kategorie: 1,5+
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31,9 mm

15,9 mm

9,6 mm

ZŠ

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Kostka 4x2 Kostka 4x1 Kostka 
2x2

Kostka 
2x1

Kostka 
1x1

Kostky Qbriksy - kreativní, tvůrčí, úžasné

Přinášíme Vám kostky Qbriksy, které Vám a Vašim dětem přinesou množství zábavy za přijatelnou cenu.
Nabízíme Vám kostky až v 13-ti barvách a 5-ti tvarech (4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1).
Můžete si vybrat ze dvou balení v sáčcích (250 ks a zvýhodněné 1000 ks balení), 
nebo ze dvou balení v boxech. Díky širokému spektru barev si můžete vytvářet 

rozličné zářivé stavby podle vlastních představ. 

Kostky jsou vyráběny v EU a splňují bezpečnostní normu EN71/3.
Jsou vhodné pro věkovou kategorii 3+

Naše kostky Qbriksy jsou dokonale
kombinovatelné a také kompatibilní 

se známou značkou dánských stavebnic

vybírejte, kombinujte, skládejte... !

i pro
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Balení: 250 ks Balení: 1000 ks

Kostka 4x2 QB42250/kód barvy 465 Kč QB421000/kód barvy 1840 Kč

Kostka 4x1 QB41250/kód barvy 415 Kč QB411000/kód barvy 1669 Kč

Kostka 2x2 QB22250/kód barvy 365 Kč QB221000/kód barvy 1450 Kč

Kostka 2x1 QB21250/kód barvy 275 Kč QB211000/kód barvy 1100 Kč

Kostka 1x1 QB11250/kód barvy 230 Kč QB111000/kód barvy 925 Kč

Kódy barev

BÍLÁ 01

ŠEDÁ 02

ČERNÁ 03

HNĚDÁ 04

ČERVENÁ 05

ORANŽOVÁ 06

ŽLUTÁ 07

RŮŽOVÁ 08

FIALOVÁ 09

SVĚTLE - MODRÁ 10

MODRÁ 11

SVĚTLE - ZELENÁ 12

ZELENÁ 13

Naše kostky jsou vhodné zejména pro 
mateřské školy, základní a speciální školy

a pro všechny fanoušky podobných stavebnic

i pro

QB30001 1215 Kč

Qbriksy Základní barvy - MIX 1000 
Kostky Qbriksy jsou baleny v sáčku ve kterém se nachází 
MIX základních barev (bílá, černá, červená, žlutá, modrá, 
zelená) ve třech tvarech (4x2, 4x1, 2x2). 
Balení obsahuje cca 1000 ks. Věková kategorie: 3+ 

QB10002 530 Kč

Qbriksy Základní barvy - MIX v boxu 300 
Balení obsahuje 300 kostek Qbriksy v MIXE základních 
barev (bílá, černá, červená, žlutá, modrá, zelená) 
a v MIXE všech dostupných tvarů.
Rozměr boxu: 18 x 13,5 x 7 cm. Věková kategorie: 3+ 

i pro
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QB10001 1090 Kč

Qbriksy Základní barvy - MIX v boxu 750
Balení obsahuje cca 750 kostek Qbriksy v MIXE 
základních barev (bílá, černá, červená, žlutá, modrá, 
zelená) a v MIXE všech dostupných tvarů.
Rozměr boxu: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

- Kreativní
 - Tvůrčí
 - Úžasné

i pro

i pro

QB10003 1190 Kč

Qbriksy MIX v boxu 750 - Květy
Balení obsahuje cca 750 kostek Qbriksy v MIXE 
jemných, příjemných, pastelových barev a v MIXE tvarů 
(4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1).
Rozměr boxu: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

QB10004 1190 Kč

Qbriksy MIX v boxu 650 - Stavby
Balení obsahuje cca 650 kostek Qbriksy v MIXE barev 
vhodných pro stavbu různých budov, hradů a obydlí 
(transparentní, tělová, 3 odstíny šedé, hnědá) a v MIXE 
tvarů (4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1, 12x1, 8x2, 8x1).
Rozměr boxu: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

vybírejte, kombinujte, skládejte... !

V naší nabídce naleznete množství
odkládacích boxů,

do kterých si můžete odložit 
a uskladnit Vaše Qbriksy. 

Naleznete v Katalogu 
2021/2022 Nábytek.

TJ2601 259 Kč

Pytlíky na hry a hračky 
Pytlíky je možné použít na různé stavebnice, 
kuličky, kostky, nebo puzzle dílky. Sada obsahuje
3 ks, které lze prát při teplotě 40 ° C.
Rozměr: 25 x 30 cm.
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l Spolehlivý partner vaší mateřské školy l

jesle ● mateřské školy ● družiny ● mateřská centra ● základní školy

Nábytek

Katalog
2021/2022
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LR9119 1680 Kč

Stavebnice Roztoč mě - Opičí dráha 
Úžasná stavebnice, která podporuje kreativitu a jednoduchou logiku. Děti 
skládají různé objekty z ozubených koleček, které se potom navzájem 
pohánějí a kroutí. Sada obsahuje barevná ozubená kolečka, opičky, podložky 
a jiné doplňky potřebné k sestavení zábavné opičí dráhy.
Věková kategorie: 4+ 

LR9164 1800 Kč

Stavebnice Roztoč mě - V kyblíku 
Úžasná stavebnice, která podporuje kreativitu a jednoduchou logiku. Děti skládají různé 
objekty z ozubených koleček, které se potom navzájem pohánějí a kroutí. Sada obsahuje 
150 dílků v plastovém kyblíku.
Věková kategorie: 3+ 

LR9162 970 Kč

Stavebnice Roztoč mě - Deluxe Basic 
Stavebnice malých inženýrů, kterou dáte všechno do 
pohybu. Obsahuje 95 barevných plastových ozubených 
koleček, podložek a páček, které jsou kompatibilní se 
stavebnici vrtulky a spirály.
Věková kategorie: 3+

LR9217 1380 Kč

Stavebnice Roztoč mě - Vesmír
Stavebnice je založena na skládání ozubených barevných koleček a podporuje 
kreativitu a motoriku. Sada obsahuje 77 barevných plastových dílů - ozubená 
kolečka, planety, vlajky, figurky astronautů a jiné součástí. 
Výška astronauta: 6,5 cm. Věková kategorie: 4+ 
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LR9199 1920 Kč 

Stavebnice Roztoč mne - Lunapark 
Stavebnice, která je založená na skládání ozubených 
koleček přináší neskutečně mnoho možností skladby. 
Podporuje kreativitu, logické myšlení a rozvoj jemné 
motoriky. Vizuální instrukce jsou snadno pochopitelné. 
Všechny stavebnice Roztoč mne jsou vzájemně 
kompatibilní. Obsahuje 120 součástí a to ruské kolo, 
autíčka, housenkovou dráhu, kolotoč s koníky, barevná 
kolečka, základové destičky a spojky. 
Průměr základního kolečka: 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LR9214D 1520 Kč

Stavebnice Roztoč mne 
- Zahrádka 
Stavebnice, která je založená na 
skládání ozubených koleček přináší 
neskutečně mnoho možností skladby. 
Podporuje kreativitu, logické myšlení 
a rozvoj jemné motoriky. Vizuální 
instrukce jsou snadno pochopitelné. 
Všechny stavebnice Roztoč mne jsou 
vzájemně kompatibilní. Obsahuje 115 
součástí a to květy, motýly, včelky, 
berušky, stonky, barevná kolečka, 
základové destičky a spojky.
Průměr základního kolečka: 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LR9148 799 Kč

Stavebnice Roztoč mě - Třídní 
sada 
Balení obsahuje až 60 barevných plastových 
ozubených koleček, podložek, sloupů a jiných 
součástí. Stavebnice je kompatibilní se všemi 
stavebnicemi Roztoč mě! z naší nabídky. 
Věková kategorie: 3+ 

LR9221 665 Kč

Zvířecí dvůr - Poskládej a roztoč
Na hrací desku pokládámeme barevná ozubená kolečka se zvířátky 
a roztočíme zábavný farmářský dvůr. Aktivita podporuje jemnou 
motoriku, kterou si děti rozvíjejí během vkládání jednotlivých dílů 
do desky. Kromě toho hra pomáhá rozpoznávat nejen barvy, ale 
i jednotlivé zvířátka. Balení obsahuje základní desku, 8 velkých 
ozubených koleček, 7 zvířátek a stodolu.
Rozměr desky: 28 x 23 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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VN41301 1390 Kč

Stavebnice - Ozubená kolečka 
Vzájemně spojovatelné části podporují logické myšlení a rozvoj jemné 
motoriky. Plastový kontejner obsahuje 340 dílů v různých tvarech, 
barvách a velikostech. Rozměr podložky: 31 x 22 x 1 cm. 
Průměr největšího kolečka: 11,8 cm.
Věková kategorie: 3+

VN41311 790 Kč

Stavebnice - Geometrické tvary
Různé barevné tvary se navzájem spojují pomoci 
černých spojek. Hra rozvíjí představivost a zájem 
o vědu, techniku a design. Děti se učí rozlišovat 
tvary, barvy a různé vzory na podporu motoriky. 
Plastový kontejner obsahuje 300 dílů různých 
barev a tvarů.
Rozměr čtverce: 6,4 x 6,4 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58530 259 Kč

Hra s ozubeným kolečkem
Hra k rozvoji jemné motoriky a kreativního myšlení. 
Kolečka se nasadí na dřevěnou tabuli podle kartiček 
s úkoly a nebo vlastní fantazie. Sestava je správná, 
pokud se po zatočení modrého kolečka otáčejí 
i všechny další.
Rozměr: 20,5 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58782 430 Kč

Hra s ozubeným kolečkem 2
Vše se otáčí, vše se hýbe! Hra zaměřená na rozvoj jemné 
motoriky a kreativního myšlení. Ozubená kolečka se nasadí 
na dřevěnou tabuli. Směr otočení koleček určuje dítě, a když 
je vše správně uspořádané, tak se kolečka točí přesně tak, 
jak si to dítě naplánovalo. Balení obsahuje 16 dílků. 
Vyrobené ze dřeva.
Rozměr: 21 x 33 cm. Věková kategorie: 3+
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LR9227 1400 Kč

Stavebnice Roztoč ma - V pohybu
Stavebnice obsahuje 116 součástí, barevné kolečka, 
základové destičky, spojky, řetěz, vrtulky a jiné. Sada 
je kompatibilní s ostatnímy stavebnicemi Roztoč mě.
Rozměr balení: 36,8 x 27,9 x 10,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

JH50084 765 Kč

Crankity - Ozubené kolečka 
Potrapte svůj mozek! Projděte ozubenými kolečky přes 40 
hlavolamů. Stačí správně vložit jednotlivá ozubená kolečka, a když 
se zoubky posledního kolečka zajistí, budete moci otočit a roztočit 
tím celý objekt. Hra začíná vložením předlohové karty pod mřížku 
a poté podle ní umístíte červené a žluté kolečko. Každý hlavolam 
zobrazuje barvy a velikosti ozubených koleček a také potřebný 
počet (podél spodní části karty). Pokud se všechna kolečka točí 
jedním směrem, vyřešili jste hlavolam. Hra má 4 stupně obtížnosti. 
Výborná aktivita na procvičení motoriky, koncentrace, trpělivosti 
a logického myšlení. Balení obsahuje 15 ozubených koleček ve 
třech velikostech, hrací desku, odkládací sáček a 40 předloh. 
Vhodná i na cestování. 
Rozměr: 22 x 19 x 4 cm. Věková kategorie: 6+ 

JH50066 575 Kč

Hlavolam Coggy - Ozubené kolečka
Vyskládejte svá ozubená kolečka prostřednictvím 40 předlohových karet. Ohýbejte, otáčejte 
a tvarujte hlavolam, abyste vytvořili shodu se vzory na předlohových kartách. První i druhý dílek se 
snadno spojí, ale co ty další? Hra trénuje logické myšlení a posouvá hranice myšlení stále výše. 
Hlavolam má z jedné strany barevné dílky a z druhé černobílé, čímž vznikají dva způsoby hry. 
Hráč má na výběr 4 stupně obtížnosti. Skládačka hlavolamu je složena z 16 ozubených koleček 
a vytváří řetěz o délce 35 cm. Hra podporuje koncentraci, koordinaci oko - ruka, smyslové vnímání 
a motorické myšlení. 
Rozměr balení: 17 x 13 x 3 cm. 
Věková kategorie: 6+
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Stavebnice Interstar
Patentované stavebnice Interstar jsou mezi sebou kompatibilní a všechny dílky do sebe vzájemně dokonale zapadají. 

Kromě zábavy poskytují rozvoj jemné motoriky, kreativity a představivosti.

VT01024T 369 Kč

Stavebnice Interstar - Kroužky
Balení obsahuje 24 barevných dílků ve tvaru 
spojených kroužků.
Rozměr balení: 43 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

VT05150B 500 Kč

Stavebnice Interstar - Bloky
Balení obsahuje 50 barevných dílků. Čtverce, 
obdélníky, kolečka a další základní stavební 
dílky v praktickém boxu.
Rozměr balení: 22 x 21 x 17,5 cm.
Věková kategorie: 3+

VT02550B 635 Kč

Stavebnice Interstar - Auta
Balení obsahuje 50 barevných dílků 
zejména koleček, které umožňují stavbu
a pohyb různých aut a motocyklů.
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+

VT03255B 775 Kč

Stavebnice Interstar - Zvířátka
Balení obsahuje 55 barevných veselých 
dílků, ze kterých je možné postavit různá 
zvířátka, baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 22 x 21 x 17,5 cm.
Věková kategorie: 3+

VT02603 705 Kč

Stavebnice Interstar - Základní desky
Balení obsahuje 3 ks základních stavebních desek. 
Žádné dílky se již neztratí a každé dílo bude mít svou 
pevnou základnu.
Rozměr desky: 38 x 22,5 x 2,5 cm. 
Rozměr balení: 38 x 23 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+

VT08136P 335 Kč

Stavebnice Interstar - Dopravní značky
Balení obsahuje 36 barevných dílků, ze kterých je možné 
vytvořit sadu dopravních značek.
Rozměr balení: 29 x 3 x 34 cm.
Věková kategorie: 3+
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VT07550B 620 Kč

Stavebnice Interstar - Kostky
Balení obsahuje 50 ks barevných dílků zejména 
ve tvaru kostek, baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+

VT06050B 635 Kč

Stavebnice Interstar - Geometrie
Balení obsahuje 50 ks barevných dílků různých 
geometrických tvarů, baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4086W 305 Kč

Karty k Stavebnici Ježci - Malá
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé stavby s různým 
stupněm obtížnosti. Karty jsou zabalené v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4086 420 Kč

Stavebnice Ježci - Malá
Plastová stavebnice obsahuje 72 různě 
barevných dílů v různých tvarech.
Rozměr: 4 - 15 cm.
Věková kategorie: 3+

WD80166 1050 Kč

Stavebnice ježci - 180 ks
Plastová barevná stavebnice, obsahuje 180 
dílků. Rozměr balení: 30 x 11,5 x 30 cm. 
Věková kategorie: 3+

St
a

ve
b

n
ic

e
 r

ů
zn

ýc
h

 t
va

rů
 a

 t
yp

ů

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   338 6. 8. 2021   13:45:24



339

VYROBENÉ

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.c
z 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

V BELGII

DG801004 1050 Kč

Clicformers 110 
Balení obsahuje 110 dílků: 78 stavebních prvků, 
32 dílů příslušenství, samolepky. Sada je vhodná 
k stavbě autobusu, robota nebo kachny.
Rozměr balení: 49,9 x 39,9 x 7,3 cm.
Věková kategorie: 4+

DG801001 535 Kč

Clicformers 50
Balení obsahuje 50 dílků: 28 stavebních prvků, 
22 dílů příslušenství, samolepky. Sada je vhodná 
k stavbě auta, letadla nebo zvířátek.
Rozměr balení: 35,5 x 27,5 x 6,2 cm.
Věková kategorie: 4+

DG801007 2350 Kč

Clicformers Box 200
Balení obsahuje 200 dílků
a knížku s předlohami.
Rozměr balení: 39 x 29 x 22 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DG801008 3050 Kč

Clicformers Box 300
Balení obsahuje 300 dílků 
a knížku s předlohami.
Rozměr balení: 39 x 29 x 27 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Stavebnice Clicformers
Zábavná, barevná, ale i edukační stavebnice je vhodná pro děti od 4 let.

Děti si z ní mohou poskládat jednoduché, ale i mnohem komplikovanější stavby.
Záleží jen na jejich představivosti, kreativitě a věku.

Jednotlivé dílky do sebe krásně zapadají, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního ABS plastu
a proto nabízejí hodiny zábavy bez obavy, že by se mohlo něco zlomit.
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DG802001 1010 Kč

Clicformers Stavební auta
Balení obsahuje 70 dílků: 49 stavebních 
prvků, 21 dílů příslušenství, samolepky. 
Sada je vhodná k stavbě traktoru, 
buldozeru nebo bagru.
Rozměr balení: 45 x 36 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+

DG802002 1150 Kč

Clicformers Policie
Balení obsahuje 70 dílků: 49 stavebních prvků, 21 dílů 
příslušenství, samolepky. Sada je vhodná k stavbě 
policejních vozidel, která jsou vybavena sirénou.
Rozměr balení: 49,9 x 39,9 x 7,3 cm.
Věková kategorie: 4+

DG802003  1010 Kč

Clicformers Záchranáři
Balení obsahuje 70 dílků: 49 stavebních prvků, 
21 dílů příslušenství, samolepky. Sada je 
vhodná k stavbě záchranářských vozidel,
která jsou vybavena sirénou.
Rozměr balení: 45 x 36 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+

DG801003 830 Kč

Clicformers 90
Balení obsahuje 90 dílků: 64 stavebních 
prvků, 26 dílů příslušenství, samolepky. 
Sada je vhodná k stavbě lodě, zvířátek nebo 
raketové lodě podle návodu.
Rozměr balení: 45 x 36 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+

Rozměr dílku:
5,5 x 3,3 cm
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CC009CP 289 Kč

Kniha s návody 
Obsahuje 72 stran s návody 
na sestrojení 40 modelů.
Rozměr: 21 x 29,8 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DG805002 1180 Kč

Clicformers - Růžová sada, 100 ks 
Balení obsahuje 100 dílků (základní díly, spojky, 
nálepky), ze kterých lze vyskládat různé modely 
dle přiložených předloh. 
Rozměr balení: 49,9 x 7,3 x 39,9 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DG805003 1620 Kč

Clicformers - Růžová sada, 150 ks 
Balení obsahuje 150 dílků (základní díly, spojky, 
nálepky), ze kterých lze vyskládat různé modely 
dle přiložených předloh. 
Rozměr balení: 54 x 7,3 x 44,4 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DG808001 2990 Kč

Clicformers - Creative, 230 ks 
Balení obsahuje 230 dílků, ze kterých je možné 
vyskládat různé modely podle přiložených 
předloh - dohromady 35 různých modelů. 
Rozměr balení: 64,9 x 7,5 x 46 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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V0301-55 920 Kč

Seva Rescue 1 
Obsahuje 545 speciálních reflexních 
dílků, ze kterých si můžete postavit 
hasičská auta a pod. Součástí balení je 
i panáček Seváček.
Věková kategorie: 4+ 

V0301-57 1115 Kč

Seva Rescue 3 
Obsahuje 537 speciálních reflexních dílků, ze 
kterých si můžete postavit sanitku, vrtulník a pod. 
Součástí balení je i panáček Seváček.
Věková kategorie: 4+ 

V0301-01 50 Kč

Seva - náhradní díly
Balení obsahuje 23 náhradních dílů 
ke stavebnici Seva, které využijete 
nejen na připevnění kol.
Věková kategorie: 4+

V0301-50 1090 Kč

Seva City 1 
Obsahuje 490 stavebních dílů a 2 
zvukové moduly se zvukem motoru
a klaksonu. Věková kategorie: 6+ 

V0301-60 11 100 Kč

Seva Box - 3570 dílků 
Balení obsahuje 3570 dílků v 8 
různých barvách a tvarech (kola, 
volanty, stavební kostky).
Objem boxu: 45 l.
Věková kategorie: 4+ 
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WY90895 740 Kč

Dřevěná stavebnice na šrouby, 144 ks
Dřevěná stavebnice obsahuje 144 dílů. 
Montážní kostky a spojky jsou vyrobeny ze dřeva, šrouby 
a kolečka jsou z kvalitního pevného plastu. Součástí 
balení je dřevěný šroubovák. 
Rozměr: 23 x 27 cm. 
Věková kategorie: 3+

WY90893 2290 Kč

Dřevěná stavebnice na šrouby, 340 ks
Stavebnice obsahuje obrovské množství vysoce 
kvalitních dřevěných dílů (dřevěné destičky v různých 
tvarech, matice, šrouby, kolečka, podložky, šroubovák a 
montážní klíč, spolu 340 ks. 
- velikost dílku se šesti dírkami: 22 cm 
- velikost obdélníkové destičky: 18,5 x 11 cm 
Věková kategorie: 3+
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V0301-69 2990 Kč

Seva Vesmír Jumbo
Stavebnice obsahuje 1015 dílů v černé a bílé barvě, z nichž lze postavit 
raketoplán, vozidlo na odebírání hornin nebo transportní vozidlo.
Rozměr: 30 x 40 x 20 cm.
Věková kategorie: 5+

Seva City 
získala 

ocenění:
Správná 
hračka

V0301-34.02 1820 Kč

Seva Klasik - Největší! 
Obsahuje 1162 stavebných dílků. 
Uloženo v kartonové krabici.
Věková kategorie: 4+ 

V0301-40.02 1790 Kč

Seva - Rodina 
Obsahuje 915 stavebných dílků. 
Uloženo v kartonové krabici.
Věková kategorie: 4+ 

WY3208 890 Kč

Stavebnice Merkur, 273 dílů
Balení obsahuje 273 kovových dílů, ze kterých je možné 
sestavit 30 modelů. Rozměr balení: 36 x 5 x 27 cm. 
Věková kategorie: 6+

WY0313 770 Kč

Stavebnice Merkur, 220 dílů
Balení obsahuje 220 kovových dílů, ze 
kterých je možné sestavit 10 modelů. 
Rozměr balení: 25,5 x 5 x 18 cm. 
Věková kategorie: 6+

WY2020 2280 Kč

Stavebnice Merkur, 753 dílů
Balení obsahuje 753 kovových dílů, ze 
kterých je možné sestavit 100 modelů. 
Rozměr balení: 53 x 8 x 36,5 cm. 
Věková kategorie: 6+
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MPH004BX 1950 Kč

Stavebnice Loowi - Zvířátka, 308 ks
Kostky byly navrženy tak, aby stimulovaly vývoj dítěte. Kuličky 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu a přizpůsobené 
dětským rukám. Souprava zahrnuje 10 barevných návodů 
krok za krokem. Sada zahrnuje 300 prvků, se kterými bude 
představivost malého stavitele neomezená.
Rozměr balení: 24 x 25 x 27 cm.
Věková kategorie: 4+

MPH005BX 1950 Kč

Stavebnice Loowi - Autíčka, 308 ks
Kostky byly navrženy tak, aby stimulovaly vývoj dítěte. Kuličky 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu a přizpůsobené 
dětským rukám. Souprava zahrnuje 10 barevných návodů krok 
za krokem. Vše je možné sestavit ze 300 barevných kostek 
Loowi. Na devíti stranách A4, které jsou součástí soupravy, jsou 
užitečné tipy na sestavení prvních strojů. Malý, ergonomický box 
umožňují snadné přenášení a skladování prvků..
Rozměr balení: 24 x 25 x 27 cm.
Věková kategorie: 4+

MPH003LZ 1690 Kč

Stavebnice Link ZOO, 108 ks
Sada obsahuje 9 různých zvířat, stromů, listů, 
a také mobilní plošiny, které usnadňují budování. 
Velikost plošiny: 7 x 7 cm.
Sada je zabalena do estetického, odolného 
průhledného boxu pro snadné skladování.
Rozměr balení: 31 x 20 x 14 cm.
Věková kategorie: 4+

MPH002LZ 3190 Kč

Stavebnice Link ZOO, 216 ks
Sada zahrnuje 9 různých zvířat, stromů a listů. 
Dalšími prvky jsou mobilní plošiny, které usnadňují 
budování. Vše je zabaleno do estetického, odolného 
průhledného boxu pro snadné skladování.
Rozměr plošiny: 7 x 7 cm.
Rozměr balení: 38 x 27 x 17 cm.
Věková kategorie: 4+ 

MPH001DE 2880 Kč

Stavebnice Klix, 300 ks
Kostky Klix Cubes nabízejí učení a zábavu v jednom. Rozvíjejí 
manuální dovednosti. Sada obsahuje kola a další pohyblivé dílky, 
které umožňují sestavit pohyblivé modely. Kostky se dodávají ve 
třech základních barvách - žluté, modré a červené, které dokonale 
rozvíjejí fantazii, ale příliš nezatěžují nervový systém dítěte. Celá 
sada se skládá z 300 dílků. V baleni je 10 karet s návody.
Rozměr balení: 38 x 27 x 17 cm.
Věková kategorie: 5+

MPH001UB 2790 Kč

Stavebnice U-Brik, 504 ks
Sada obsahuje 240 kostek v 17 různých tvarech. Dětem 
umožňuje vytvářet jakékoliv 3D struktury. Možnost spojení 
ve 4 rovinách dává hodně svobody při stavbě posuvných 
dílků. Sada zahrnuje barevné pracovní karty. Plastové 
stavební kostky jsou umístěny v praktickém plastovém obalu. 
Díky až 17 typům kostek lze vytvářet složité struktury, 
a to i ve formě vozidel, zvířat nebo budov.
Rozměr balení: 32 x 23 x 17 cm.
Věková kategorie: 4+

MPH002UB 1690 Kč

Stavebnice U-Brik, 240 ks
Sada obsahuje 240 kostek v 17 různých tvarech. Dětem 
umožňuje vytvářet jakékoliv 3D struktury. Možnost spojení 
ve 4 rovinách dává hodně svobody při stavbě posuvných 
dílků. Sada zahrnuje barevné pracovní karty. Plastové 
stavební kostky jsou umístěny v praktickém plastovém 
obalu. Díky až 17 typům kostek lze vytvářet složité struktury, 
a to i ve formě vozidel, zvířat nebo budov.
Rozměr balení: 32 x 23 x 17 cm.
Věková kategorie: 4+
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MPH41036 2950 Kč

Junior Starter 600 
Obsahuje 600 dílů a 6 pomocných návodů.

Vyobrazení dílů stavebnice 
Morphun Junior Starter

MPH059LT 395 Kč

Junior Starter - Kniha nápadů 
Kniha obsahuje 60 stran ve formatu A4 plných 
nápadů na skládání s různou složitostí.

Stavebnice Morphun Junior Starter
Stavebnice Morphun jsou celosvětově známé jako vysoce kvalitní stavebnice, 

které mají vliv na rozvoj dětské motoriky a tvořivost.

Stavebnice Junior Starter se skládá ze základních elementů ve tvaru čtverce, trojúhelníka a spojovacích 
součástí. Stavebnice je balená v plastových boxech, přičemž každé balení obsahuje i pomocné návody, 

prostřednictvím kterých je možné získat nápady, co je možné postavit. Rozměr dílů je 3 x 3 cm.

MPH41050  2750 Kč

Junior 500 
Obsahuje 500 dílů a 6 pomocných návodů.

MPH41100 4290 Kč

Junior 1000 
Obsahuje 1000 dílů a 12 pomocných návodů.

Vyobrazení dílů stavebnice 
Morphun Junior 

Stavebnice Morphun Junior
Stavebnice Morphun jsou celosvětově známé jako vysoce kvalitní stavebnice, které 

mají vliv na rozvoj dětské motoriky a tvořivost.

Stavebnice Junior je určená pro děti od 3-6 let. Skládá se z 10 základních elementů 
různých tvarů a spojovacích součástí, pomoci kterých je možné sestavit náročnější 
modely. Některé elementy se dají použít k vytvoření modelů s pohyblivými částmi  

(např.: otáčecí kolečka na autě apod. …)

Stavebnice je balená v plastových boxech, přičemž každé balení obsahuje i pomocné 
návody, prostřednictvím kterých je možné získat nápady, co je možné postavit. 

MPH088LT 425 Kč

Junior - Kniha nápadů 
Kniha obsahuje 60 stran ve formatu A4 plných 
nápadů na skládání s různou složitostí.
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MPH41050BX 2290 Kč

Junior Xtra 500 
Obsahuje 500 dílů a 6 pomocních návodů.
Baleno v sáčku.

Vyobrazení dílů stavebnice 
Morphun Junior Xtra

Stavebnice Morphun Junior Xtra
Stavebnice Junior Xtra se skládá ze základních elementů 
různých tvarů a spojovacích součástí ve tvaru "T" a "r", 

pomoci kterých je možné sestavit ještě náročnější modely. 

MPH098LT 325 Kč

Junior Xtra - Kniha nápadů 
Kniha obsahuje 48 stran ve formatu A4 plných 
nápadů na skládání s různou složitostí.
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MPH40450 2120 Kč

Advanced Xtra 500 
Obsahuje 500 dílů a 6 pomocných návodů.
Baleno v sáčku.

MPH40460 3020 Kč

Advanced 600 
Obsahuje 600 dílů a 6 pomocných návodů.

MPH40500 4790 Kč 

Advanced 1000 
Obsahuje 1000 dílů a 10 pomocných návodů. 

Stavebnice Morphun Advanced
Stavebnice Morphun jsou celosvětově známé jako vysoce kvalitní stavebnice, které mají vliv na rozvoj dětské motoriky a tvořivost.

Stavebnice Advanced je určená pro děti od 6 let. Skládá se z 15 základních elementů různých tvarů a spojovacích součástí, 
pomoci kterých je možné sestavit ještě náročnější modely než nabízí stavebnice Junior. 

Elementy se dají použít k vytvoření modelů s pohyblivými částmi (např.: otáčející kolečka na autě, vyklápěcí efekty, 
pohyby rukou a nohou apod.). Stavebnice je balená v plastových boxech, přičemž každé balení obsahuje i pomocné návody, 

prostřednictvím kterých je možné získat nápady, co je možné postavit.

Vyobrazení dílů stavebnice 
Morphun Advanced

Vyobrazení dílů stavebnice 
Morphun Advanced Xtra

MPH076LT 405 Kč

Junior Advanced - Kniha nápadů 
Kniha obsahuje 60 stran ve formatu A4 plných 
nápadů na skládání s různou složitostí.

Stavebnice Morphun Advanced Xtra
Stavebnice Advanced Xtra pozůstává ze základních 

elementů rozličných tvarů a extra spojovacích součástí 
ve tvaru "T" a "r", pomoci kterých je možné sestavit ještě 

náročnější modely, než nabízí stavebnice Advanced. 

POSLEDNÍ
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MPH41950 395 Kč

Gearphun Starter - Kniha nápadů 
Kniha obsahuje 48 stran ve formátu A4 plných 
nápadů na skládání s různou složitostí.

MPH42100 2390 Kč

Gearphun Junior 300 
Obsahuje 300 dílů, 9 pracovních karet 
Baleno v sáčku.

MPH42600 395 Kč

Gearphun Junior - Chains 
Obsahuje 75 dílů, 4 pracovní karty. 
Baleno v sáčku.

Stavebnice Gear Phun Junior 
Stavebnice je určena pro děti od 5 do 9 let. 

Seznamuje děti s tím, jak funguje mechanizmus ozubených kol 
a s přídavnou sadou Chains se naučí, jak funguje řetězový pohon.

MPH42022 1850 Kč

Wordphun - Písmena velké abecedy
Obsahuje 225 dílů a 16 pracovních karet. 
Baleno v sáčku.

i pro

Stavebnice Morphun Wordphun 
Stavebnice Wordphun je skvělou pomůckou při začátcích čtení a psaní. 

Skládá se z kostek s písmeny velké abecedy a z kostek s obrázky. 
Jejich různou kombinací vzniká množství aktivit, které usnadňují dětem seznámení se s písmenky. 

Taky se mohou používat k různým slovním hrám - tvorba rýmů, hláskování, určování začátečných písmen slov a jiné.   

MPH43100 1250 Kč

Wordphun - Sada obrázkov
Obsahuje 100 dílů, baleno v sáčku.

i pro
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MPH44305 2550 Kč

Mathsphun - sada s tabulkou 
na násobení
Obsahuje 142 dílů, 1 tabulku 
a 4 obojstranné pracovné karty 
(dohromady 28 aktivit). 
Baleno v plastovém boxu.

MPH43162 2590 Kč

Kindermaths - Stavebnice 
matematická 350
Obsahuje 350 dílů a 16 pracovních karet.
Baleno v plastovém boxu.

Stavebnice Morphun Kindermaths 
Stavebnice se skládá z kostek s čísly 1 - 10, z kostek s tečkami 1 - 10 a ze základních stavebních Morphun 

kostek. Učitelé vědí, že děti začínají počítat pomoci prstů a přechod k reálním číslům je někdy těžší. 
Stavebnice Kindermaths pracuje se základním počítáním na prstech, přechází k určování 

množství pomoci teček, až po reálná čísla, díky čemuž je přechod plynulý a rychlejší. 

i pro

i pro

NS4109 900 Kč

Stavebnice Válečky
Jednoduchým spojováním válečků vytvoříte 
nejrůznější obrazce, předměty či zvířátka. 
Obsahuje 300 dílků různých barev.
Věková kategorie: 3+

NS4106 685 Kč

Stavebnice Molekuly
Rozmanitost tvarů a jednoduchost jejich 
kombinování podpoří kreativitu dětí při 
vytváření nejrůznějších prostorových struktur.
Obsahuje 140 dílků různých barev.
Věková kategorie: 3+

NS4106W 315 Kč

Karty k stavebnici Molekuly
Obsahuje 24 inspirací a návodů s různým 
stupněm obtížnosti. Karty jsou zabalené 
v kartonové krabici.
Rozměr: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4105 475 Kč

Stavebnice Šipky
Barevné šipky je možné spojovat do různých obrazců i navlékat na šňůrku. 
Dětí si rozvíjejí logické myšlení, představivost, zručnost a učí se barvy. 
Obsahuje 120 dílků různých barev.
Věková kategorie: 3+

NS4105W 315 Kč

Karty k stavebnici Šipky
Obsahuje 24 inspirací a návodů s různým stupněm obtížnosti. 
Karty jsou zabaleny v kartonové krabici.
Rozměr: 11 x 11 cm. Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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Stavebnice Loowi Perličky
Délka dílku s konektory: 55 mm.
Číslo označuje počet dílků ve stavebnici.
Věková kategorie: 4+

1. MPH0010L - Loowi 125 A 990 Kč

2. MPH0011L - Loowi 125 B 990 Kč

3. MPH0009L - Loowi 125 Černobílé 1020 Kč

4. MPH0008L - Loowi EDU 525 3890 Kč

Stavebnice Loowi Perličky MAX
Délka dílku s konektory: 75 mm.
Vhodná i pro menší děti.
Číslo označuje počet dílků ve stavebnici.
Věková kategorie: 3+

1. MPH0015L - Loowi MAX 110 2390 Kč

2. MPH0016L - Loowi MAX EDU 200 3950 Kč

Stavebnice Loowi Perličky
Je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, s důrazem na rozvoj dětské představivosti a vizuálních vjemů. Pestré barvy a rozměr 

designován pro dětské ruce v dětech vzbuzuje zájem o manipulaci a sestavování stále nových modelů.
Každé balení obsahuje také vzorové karty, pomocí kterých si děti mohou pomoci při skládání.

Jednoduchý systém spojování, který nabízí nekonečné možnosti při skládání.
Nabízíme stavebnici Loowi Perličky dvou rozměrů.
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Stavebnica POCOS
Stavebnica POCOS podporuje fantazii, kreativitu, logiku a motorické schopnosti. Rozvíjí 
koordinaci ruka-oko a trénuje soustředění a koncentraci. Učí čísla a počítání, písmena, 
abecedu, slova a rozšiřuje slovní zásobu. Pomáhá dětem s vývojem jazyka a chápáním 
pojmů, rozvíjí systematické myšlení, tvořivost a týmovou práci, tím přispívá k sociálnímu 

a intelektuálnímu vývoji dítěte.
Úžasné pružné dílky s písmeny, čísly, znaky, symboly a smajlíky, které spolu můžete 

navzájem kombinovat a spojovat dle vlastní fantazie. Z dílků lze sestavovat originální náramky, 
čelenky, náhrdelníky, brýle atd. a to vše s textem, který si sami vymyslíte. Dílky jsou také 

ideální pro hru Scrabble a jiné slovní hry.

PT010 185 Kč

Pocos - Matematika 
Balení obsahuje 25 barevných dílků 
s čísly a matematickými symboly.
Rozmér dílku: 3,3 cm.
Věková kategorie: 5+ 

PT030 2620 Kč

Pocos - Písmena 
Balení obsahuje 500 barevných 
dílků s písmeny.
Rozměr dílku: 3,3 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

PT040 2460 Kč

Pocos - Písmena, malá abeceda 
Balení obsahuje 500 barevných dílků 
s písmeny malé abecedy.
Věková kategorie: 3+ 

PT050 2460 Kč

Pocos - Matematika 500 
Balení obsahuje 500 barevných dílků 
s čísly a matematickými symboly.
Věková kategorie: 3+ 
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Stavebnice PIX IT
Kreativní vzdělávací stavebnice, která podporuje rozvoj intelektu a stimuluje 10 oblastí 

myšlení - abstraktní myšlení, fantazii, paměť, čtení a práci s písmeny, prostorovou a plošnou 
představivost, pozornost a postřeh, logické myšlení, matematické schopnosti a schopnost 

komunikace. Při hře si také děti procvičí jemnou motoriku.
Jednotlivé části stavebnice jsou vyrobeny z příjemného, bezpečného a zdravotně 

nezávadného potravinářského silikonu, bez ftalátů.

Pix It - Starter
Sada obsahuje 1 hrací desku (A4), 180 dílků 
v 6 barvách, 18 pracovních úkolů a obrázků 
na inspiraci a hrací plán na piškvorky. 
Baleno v praktickém tubusu.
Věková kategorie: 3+

PT090 - průhledná hrací deska 1090 Kč

PT091 - zelená hrací deska 1090 Kč

PT101 7365 Kč

Pix It - Box 8 
Sada obsahuje 8 hracích desek (4A) - 4 zelené a 4 
průhledné, 1440 dílků v 6 barvách, 8 x 18 pracovních 
úkolů a obrázků na inspiraci a hrací plán na piškvorky. 
Baleno v plastovém boxu.
Věková kategorie: 3+ 

PT1001 5480 Kč

Pix It - Box 6 
Sada obsahuje 6 hracích desek (4A) - 3 zelené 
a 3 průhledné, 1080 dílků v 6 barvách, 6 x 18 
pracovních úkolů a obrázků na inspiraci a hrací 
plán na piškvorky. Balené v plastovém boxu.
Věková kategorie: 3+ 

PT140 370 Kč

Pix It - Náhradní dílky 
Balení obsahuje 180 dílků 
v 6 barvách.
Věková kategorie: 3+ 
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PT100 1850 Kč

Pix It - Premium 
Sada obsahuje 2 hrací desky (4A) - jednu zelenou 
a jednu průhlednou, 360 dílků v 6 barvách, 2 x 18 
pracovních úkolů a obrázků na inspiraci a hrací plán na 
piškvorky. Baleno v kartónové krabici.
Věková kategorie: 3+ 

PT105 480 Kč

PixIt - Rozšiřující sada 
Balení obsahuje 180 dílků s písmeny, čísly, 
znaky, tvary, symboly a smajlíky.
Věková kategorie: 3+ 

PT130 205 Kč

PixIt - Pracovní sešit 
Sešit obsahuje 10 úkolů a 10 
inspirativních obrázků. Format: A4
Věková kategorie: 3+ 

PT080 800 Kč

Pix It BIG 
Kreativní a vzdělávací stavebnice rozvíjí 
koordinaci ruka-oko, trénuje koncentraci, 
podporuje tvořivost, fantazii, logické myšlení 
a rozpoznávání barev. Balení obsahuje: 
1 velkou ohebnou hrací desku (35 x 25 cm), 
90 velkých měkkých barevných dílů 
v 6 barvách (3,5 x 2,7 cm), 24 úkolů 
a inspirativních obrázků.
Věková kategorie: 3+

PT104 370 Kč

Pix It - Puzzle 
Hlavolam rozvíjí koordinaci ruka-oko, trénuje soustředění 
a koncentraci, podporuje tvořivost, fantazii, kreativitu, logiku, 
prostorovou orientaci, motorické schopnosti a rozpoznávání barev. 
Děti pomocí jednotlivých dílků mohou skládat různé obrázky 
a tvary podle přiložených úkolů, které jsou seřazeny 
od jednoduchých po složitější a mohou mít více řešení. Hlavolam 
je vyroben z příjemného, velmi kvalitního a bezpečného 
potravinářského silikonu. Obsah balení: 32 měkkých barevných 
dílků (8 speciálních tvarů v 4 barvách), 27 logických úkolů.
Věková kategorie: 3+
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MA900260 355 Kč

Kostky Wafle 48 ks 
Obsahuje 48 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 42 x 19 x 10 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA901298 225 Kč

Kostky Wafle - Sada zvířátek 
Obsahuje 14 dílů.
Rozměr balení: 36,5 x 36,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA901182 235 Kč

Kostky Wafle - Mini farma 
Obsahuje 31 dílů.
Rozměr balení: 36,5 x 36,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA900376 355 Kč

Kostky Wafle 
- s africkými zvířátky 50 ks 
Obsahuje 50 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 21 x 29 x 21 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA900963 360 Kč

Kostky Wafle 
- s domácími zvířátky 50 ks 
Obsahuje 50 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 22 x 29 x 22 cm. 
Věková kategorie: 2+

Kostky Wafle
Série stavebnic, které se samozřejmě mohou vzájemně kombinovat.

Základ tvoří podložky, na kterých si děti mohou vystavět Waflový svět podle své fantazie.
Nabízíme hlavně ekonomické balení, které jsou baleny v krabicích nebo pytlích a obsahují různý počet stavebních kostek.

Kostky Wafle jsou oboustranné a tak je možné je použít na vícero způsobů. 
Díky zaobleným rohům jsou bezpečné a vhodné pro děti již od 2 let.

MA901076 465 Kč

Kostky Wafle - Sada podložek 
Obsahuje 4 podložky. Dodáváno v barvě 
v závislosti od skladových zásob. 
Rozměr: 36,5 x 36,5 cm. Věková kategorie: 2+
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MA900345 1045 Kč

Kostky Wafle - s africkými 
zvířátky 150 ks
Obsahuje 150 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 28 x 45 x 28 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA900284 1370 Kč

Kostky Wafle 170 ks 
Obsahuje 170 dílů. Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 47 x 31 x 37,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA900956 1800 Kč

Kostky Wafle - Na dvoře 
Obsahuje 240 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm. 
Rozměr balení: 47 x 31 x 37,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA900949 3220 Kč

Kostky Wafle - Zvířátka na cestě 
Obsahuje 433 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm. 
Rozměr balení: 78,5 x 40 x 39 cm. 
Věková kategorie: 2+

MA901687 2020 Kč

Kostky Wafle - Raketa
Obsahuje 270 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 27 x 95 cm.
Věková kategorie: 2+ 

MA901397 399 Kč

Kostky Wafle - Sada čísel
s Braillovým písmem 
Obsahuje 39 dílů. Každá číslice je 
označená Braillovým písmem.
Rozměr balení: 36,5 x 36,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

Označení Braillovým 
písmem
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MA901915 53 Kč

Pár koleček QB
1 pár koleček na ose. Dodáváno 
v barvě v závislosti od skladových 
zásob. Rozměr: 36 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Stavebnice QB
Jedinečný systém QB umožňuje nekonečné možnosti sestavit si různé stavby, 

kontejnery, skříňky....Nápadům se meze nekladou. Stačí pouze vhodně 
zkombinovat produkty z naši nabídky" Kostky Wafle - Sadu podložek (MA901076), 

Pár koleček QB (MA901915) a Sady spojek QB (MA901885, MA901892).

MA901885 305 Kč

Sada spojek QB - rovných
Počet 20 ks. Dodáváno v barvě 
v závislosti od skladových zásob. 
Rozměr dílků: 8,8 x 4,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

MA901892 309 Kč

Sada spojek QB - rohových
Počet 20 ks. Dodáváno v barvě 
v závislosti od skladových zásob. 
Rozměr dílků: 8,8 x 4,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

MA901076 465 Kč

Kostky Wafle - Sada podložek 
Obsahuje 4 podložky. Dodáváno v barvě 
v závislosti od skladových zásob. 
Rozměr: 36,5 x 36,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

NALEZNETE
na str. 354 - 355.

Vzájemně kombinovatelné
s Kostkami Wafle z naší nabídky.
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MI32110 1920 Kč

Conexion stavebnice, 150 dílů 
Balení obsahuje 150 dílů ve 4 různých tvarech 
a ve 4 barvách. Šířka nejmenšího trojúhelníku: 
6 cm. Věková kategorie: 5+ 

Stavebnice CONEXION
Zajímavá stavebnice, která seznámí děti s geometrickými tvary, mnohostěny a různými 
trojrozměrnými tělesy. Všechny díly jsou vyrobené z odolného plastu. Všechny tvary do 
sebe navzájem zapadají, takže máte nekonečné množství možností na skládání. Tvořit 

můžete dle vlastních predstav nebo dle názorných příkladů z příručky.

MI32131 2850 Kč

Conexion stavebnice, 236 dílů 
Balení obsahuje 236 dílů v 7 různých tvarech 
a ve 4 barvách. Šířka největšího šestiúhelníku: 
20 cm. Věková kategorie: 5+ 

i pro

VN9776 470 Kč

Magnetické bloky 
Magnetická skládačka, která podporuje 
kreativitu a představivost. Děti z jednotlivých 
dílků mohou poskládat různé trojrozměrné 
objekty od nejsnadnějších až po složité. 
Balení obsahuje 24 magnetických dílků
ve 4 barvách. Rozměr: 7,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 8+

LH253601 3790 Kč

Stavebnice Polydron Basic 
Plastová stavebnice obsahuje 164 dílů.
Věková kategorie: 4+

VN758155 2190 Kč

Snap X - stavebnice, 300 ks 
Sada obsahuje 300 prvků a umožňuje vám vytvořit 
neomezený počet různých 3D struktur a budov. Mnoho 
různých částí, konektorů a stavebních modulů zajišťuje 
skvělou zábavu pro celou skupinu dětí.
Rozměr: 24 x 39,5 x 15,53 cm.
Věková kategorie: 4+

VN758837 800 Kč

Snap X - stavebnice, 100 ks 
Startovací sada obsahuje 100 prvků, ze kterých si můžete 
sestavit působivé hrady, domy, věže, stáje, garáže a další 
fantastické budovy. Děti mohou vytvářet trojrozměrné 
struktury a různé geometrické útvary. Jednotlivé prvky se 
navzájem kombinují. Tento jednoduchý systém kliknutí 
umožňuje okamžité vytvoření jakékoliv budovy.
Rozměr: 11,5 x 27 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+

MI32167 845 Kč

Stavebnice Conexion - 56 dílů
Sada 56 2D dílků, které do sebe zapadají, a tím vytvářejí trojrozměrné objemové tvary. 
Dodává se s transparentními listy aktivit se zvyšující se úrovní obtížnosti, které je možné 
použít na světelné tabuli. Zahrnuje také brožuru s pokyny a příručku zaměřenou na 
praktické matematické učení. Balení obsahuje: 56 dílků, 8 transparentních listů s aktivitami 
a brožuru. 
Věková kategorie: 5+

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   357 6. 8. 2021   13:49:41



358
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

VN41311 790 Kč

Stavebnice - Geometrické tvary 
Jednotlivé barevné dílky se k sobě připojují 
pomoci černých konektorů, díky čemuž se 
dají vyskládat různé tvary a konstrukce. 
Stavebnice je vhodná k procvičování 
motoriky, představivosti a rozeznávání barev 
a tvarů. 
Balení obsahuje 300 ks v plastovém boxu.
Rozměr čtverce: 6,4 x 6,4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NS4062W 305 Kč

Karty ke stavebnici Kostky
Sada obsahuje 24 karet s návody na 
různé stavby s různým stupněm obtížností. 
Karty jsou zabalené v kartonové krabici. 
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL120301 1356 Kč

Stavební kostky, transparentní 
Balení obsahuje 50 stavebních kostek v 6 
barvách a v různých tvarech. Jsou vyrobené 
z odolného plastu, dodávané v plastové 
uzavíratelné bedničce.
Rozměr kostky: 3,2 x 3,2 cm.
Rozměr kvádru: 9,8 x 3,2 x 3,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN41313 560 Kč

Barevné průhledné kostky 
Balení obsahuje 36 kostek z barevného 
plastu (9 zelených, 9 žlutých, 9 červených 
a 9 modrých). Jsou baleny v plastovém boxu.
Rozměr kostky: 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

WD80174 1550 Kč

Náučné domino - 64 ks
Barevné prvky zaoblených tvarů zaručují 
bezpečnou hru. Kombinujte 4 různé tvary 
(čtverec, kříž, jetel a kruh) a vytvářejte 
různobarevné celky. V praktickém boxu na 
uskladnění. 
Rozměr balení: 30 cm x 24,5 cm x 30 cm. 
Věková kategorie: 1+

VN7597 2450 Kč

Stavebnice XEO - 198 ks 
Stavebnice, která je rovněž vynikající po-
můckou při výuce geometrie. Obsahuje dílky, 
které se dají k sobě připojit z každé strany 
a děti tak mohou vytvářet trojrozměrné mo-
dely - geometrické tělesa. Každý dílek má ve 
středu otvor, aby se dal snadněji identifikovat 
jeho tvar. Sada obsahuje 198 dílků v různých 
barvách.Věková kategorie: 6+

i pro
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MI32657 960 Kč

Stavebnice Mecaniko B 191 
S touto konstrukční sadou může každý malý 
inženýr stavět objekty z reálného života.
Sada je vyrobená z odolného plastu 
a obsahuje šroubovák, šroubky, kladky, 
matice atd. - dohromady 191 ks. Přiloženo 
je 8 velkých detailních karet s návrhy staveb.
Rozměr karet: 20 x 28 cm. 
Věková kategorie: 3+

Stavebnice MOBILO
Pedagogicky hodnotná hra se už několik let uplatňuje ve školách po celém světe, úpěšně se využívá i při práci s postiženými dětmi. 
Stavebnici tvoří krychle, obdélniky, čtverce, trojuhelníky, osy a kola. Spojováním dílů vznikají různé konstrukční a pohybové varianty. 

Všechny díly jsou z lehkého berevného plastu a tvarem i velikostí určené pro dětské ruce. 

MO302 1490 Kč

Mobilo 120
Obsah: 120 dílů.
Dodáváno v plastovém sáčku.
Věková kategorie: 3+

V NĚMECKU

KVALITNÍ PRODUKT

MO103 2565 Kč

Mobilo 192 
Obsah: 192 dílů.
Dodáváno v plastovém sáčku.
Věková kategorie: 3+

ED136010 640 Kč

Šroubky s maticemi
Hlavičky šroubků a matic jsou vyrobeny ve 4 tvarech, přičemž každý tvar má jiný 
průměr závitu. Úkolem dětí je najít vhodné matice ke šroubkům. Vynikající cvičení, 
které rozvíjí rozlišování barev a tvarů a zároveň rozvíjí zrakově pohybovou koordinaci.
Obsah: 32 šroubků dlouhých 6,5 cm, 32 matic.
Vyrobeno z příjemného plastu v 4 barvách, krabice.
Věková kategorie: 3+

MI31721 430 Kč

Šroubky různých tvarů, 48 ks
Manipulační hra, jejíž cílem je v závislosti 
na barvě a tvaru šroubku našroubovat je na 
příslušný obrázek modelové kartičky. Hra 
procvičuje rozvoj jemné motoriky, koordinaci 
ruka-oko, rozeznávání barev a tvarů. Vyrobené 
z odolného plastu. Šířka šroubku: 6 cm.
Věková kategorie: 2+
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MI31759 850 Kč

Šrouby a Matice - 72 ks
Hra procvičuje rozvoj jemné motoriky, koordinace 
ruka-oko, rozeznávání barev a tvarů. Cílem hry 
je spojovat šrouby a matice podle přibalených 16 
modelových karet. Vyrobeno z odolného plastu. 
Šířka šrouby: 6 cm. Věková kategorie: 2+ 

BE18006 390 Kč

Šroubovací zvířátka
Kdo je králem savany? Děti trénují motorické 
dovednosti během šroubování jednotlivých částí 
dohromady. Různé tvary do oblastí a těl pomáhají 
objevovat hmatový cit v dětských rukách. Aktivita 
podporuje jemnou motoriku, vizuální vnímání a 
poznávací schopnosti. Balení obsahuje 6 dílků.
Rozměr balení: 24,5 x 16 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

MD15151 755 Kč

Dřevěná šroubovací stavebnice
Balení obsahuje 48 dřevěných částí - šrouby, matice, předvrtané dřívka, šroubovák 
v dětské velikosti. Děti ve stavebnici najdou i návody k sestrojení jeřábu, motocyklu, 
letadla a závodního autíčka, ale samozřejmě mohou skládat konstrukce podle vlastní 
fantazie. Vše je baleno v praktickém dřevěném podnosu. Hra se stavebnicí procvičuje 
jemnou motoriku, logické myšlení a koordinaci oko - ruka. 
Rozměr podnosu: 30 x 25 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

MI45303 415 Kč

Šrouby a matice - Barvy a tvary 
Hra procvičuje rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko, rozeznávání barev a 3 
základních tvarů. Cílem hry je spojovat šrouby a matice podle modelových karet. Balení 
obsahuje 12 matic se šrouby a 6 modelových karet.
Šířka šroubu: 7 cm.
Věková kategorie: 2+

NA333507 3200 Kč

Technico Junior, 161 ks 
Balení obsahuje 161 dílů včetně šroubů, 
matic a klíčů.
Rozměr matice: 3 cm.
Věková kategorie: 2+

NA305147 755 Kč

Technico Junior - pracovní karty 
12 pracovních karet pro stavebnici Technico 
Junior (NA333507).
Rozměr: 29,7 x 21 cm.
Věková kategorie: 2+

MI32162 1005 Kč

Průhledná stavebnice
Stavebnice se skládá ze 100 průhledných 
prvků různých velikostí a barev, které 
do sebe navzájem zapadají. Souprava 
obsahuje brožuru s různými konstrukčními 
modely.
Věková kategorie: 3+
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LR4122EI 1250 Kč

Mozaika ze šroubů, světelná, Design & Drill
Svítící mozaika obsahuje 12 vzorů, podle kterých si děti mohou sestavit 
různé obrazce, které budou svítit a blikat podle zvuku - potlesku, zpěvu, 
hudby. Balení obsahuje černou tabulku, průhledný šroubovák, 2 nástavce, 
80 šroubů v různých barvách. Baterie nejsou součástí balení (jsou potřeba 3 
baterie typu AA a 3 baterie typu AAA).
Rozměr tabulky: 23 x 23 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PP6155 830 Kč

Stavebnice Tecno Jumbo, 76 ks
Stavebnice obsahuje vše, co malí konstruktéři 
potřebují k sestrojení aut, helikoptér, jeřábů nebo 
čehokoliv jiného,   co je napadne. Jednotlivé díly 
z odolného netříštivého plastu lze sestavovat 
bez použití jakéhokoliv nářadí. Stavebnice rozvíjí 
koordinaci, logické myšlení i tvořivost. Obsahuje: 
24 dvourozměrných dílců se závity, 8 trojrozměrných 
dílců se závity, 40 šroubů, matic a podložek, 
4 omyvatelné pneumatiky z EVA pěny, album s 5 
příklady (SUV, formula1, helikoptéra, jeřáb, hasičské 
auto). Věková kategorie: 3+

PP6150 1135 Kč

Stavebnice Tecno Jumbo, 90 ks
Stavebnice obsahuje vše, co malí konstruktéři 
potřebují k sestrojení nákladních aut, bagrů, 
jeřábů nebo čehokoliv jiného,   co je napadne. 
Jednotlivé díly z odolného netříštivého plastu 
lze sestavovat bez použití jakéhokoliv nářadí. 
Stavebnice rozvíjí koordinaci, logické myšlení 
i tvořivost. Součástí je praktický kufřík na uložení, 
jehož víko může sloužit jako základna k sestavení. 
Obsahuje: 24 dvourozměrných dílců se závity, 
14 trojrozměrných dílců se závity, 46 šroubů, matic 
a podložek, 6 omyvatelných pneumatik z EVA pěny, 
album s 5 příklady (tahač s jeřábem, buldozer, 
jeřáb, tahač s návěsem, hasičské vozidlo).
Věková kategorie: 3+

PP6165 599 Kč

Stavebnice Tecno Jumbo, 52 ks
Stavebnice obsahuje vše, co malí konstruktéři potřebují 
k sestrojení robotů, zvířat nebo čehokoliv jiného, co je 
napadne. Jednotlivé díly z odolného netříštivého plastu 
lze sestavovat bez použití jakéhokoliv nářadí. Děti budou 
potřebovat jen své ruce a představivost. Díky perforované 
podložce je možné sestavovat horizontálně i vertikálně 
konstrukce. Stavebnice rozvíjí koordinaci, logické myšlení 
i tvořivost. Obsahuje: 18 dvourozměrných dílců se závity, 
4 trojrozměrných dílců se závity, 28 šroubů, matic a podložek, 
2 kola, album se 6 příklady modelů (pejsek, plachetnice, 
náklaďák s jeřábem, automobil, dva různí roboti).
Věková kategorie: 3+
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NS4002 675 Kč

Stavebnice - Mozaika
Plastová stavebnice obsahuje 340 
různobarevných dílů o průměru 3,7 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4002W 305 Kč

Karty k stavebnici Mozaika
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé stavby 
s různým stupněm obtížností. Karty jsou zabalené 
v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4008 599 Kč

Stavebnice Květy
Plastová stavebnice obsahuje 58
různobarevných dílů o průměru 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4008W 305 Kč

Karty k stavebnici Květy
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé 
stavby s různým stupněm obtížností. Karty 
jsou zabalené v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.

PP4135 509 Kč

Stavebnice Zvířátka 
Skvělá hračka i pro nejmenší děti, které si při hře 
procvičí motoriku, vizuální a manuální koordinaci, 
kreativitu a kombinační schopnosti. Jednotlivé 
dílky jsou ve tvaru milých zvířátek. Jsou vyrobené 
z plastu a mají různé pestré barvy, čímž upoutají 
pozornost a zájem dětí. Rozměr: cca 5 - 9,5 cm. 
Věková kategorie: 1+

LR4114EI 1490 Kč

Kreativní dílna Design & Drill
Děti inženýři následují vzorové karty a barevné šrouby zavrtávají do 
otvorů na desce. Aktivita podporuje matematické schopnosti, rozlišování 
a třídění barev a kreatívní myšlení. Balení obsahuje 133 ks: průhlednou 
desku, vrtačku, 3 vrtáky, 120 plastových šroubů, šroubovák, kombinovaný 
klíč, vzorové karty. Vyžadují se 3 x AAA baterie, které nejsou součástí 
balení. Rozměr desky: 30 x 30 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+
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Kreativní magnetická stavebnice MAGFORMERS
MAGFORMERS je originální magnetická stavebnice, které stačí pouze několik základních 

tvarů k tomu, aby jste mohli sestavit obrovské množství dvou a trojrozměrných objektů. 
Jednotlivé dílky se k sobě připojují pomocí neodymových magnetů umístěných bezpečně 

uvnitř. Spojovat můžete kterékoliv strany dílků - magnety sa samy natočí tak, aby se vzájemně 
neodpuzovaly.

MAGFORMERS je velmi dobrou pomůckou při seznamování se s geometrickými tvary, 
barvami a zároveň k procvičení jemné motoriky. Podporuje kreativitu a prostorovou 

představivost už od útlého věku. 
Rozměry, tvary a použitý materiál zaručují, že hračka je opravdu bezpečná pro všechny děti.

DG63094 1120 Kč

Wow! Starter 
Balení obsahuje 16 dílků: 8 trojúhelníků, 5 čtverců, 1 otočnou figurku, 2 
podvozky s kolečky. Součástí balení je i 22 karet z odolného křídového 
papíru, na kterých naleznete předlohy k složení 20 různých aut, 8 
velkých plošných sítí těles a 11 obrázkových úkolů.
Rozměr balení: 27 x 18 x 7 cm. Věková kategorie: 2+

vynikající startovací 
sada za rozumnou cenu !

DG60305 6250 Kč

Master Box 
Balení obsahuje 103 dílků: 20 trojúhelníků, 30 čtverců, 
6 kosočtverců, 8 vysokých trojúhelníků, 12 pětiúheníků, 
6 lichoběžníků, 2 šestiúhelníky, 4 obdélníky, 4 SUPER 
trojuhelníků, 5 SUPER čtverců, 2 podvozky s kolečky, 
2 jednokolečka, 2 otočné figurky. Vše je baleno
v praktickém plastovém boxu.
Rozměr boxu: 27,5 x 25 x 16,5 cm.
Věková kategorie: 2+

DG60303 2900 Kč

Designer Box 
Balení obsahuje 62 dílků: 20 trojúhelníků, 
22 čtverců, 14 vysokých trojúhelníků, 
4 kosočtverce, 2 lichoběžníky.
Sada je vhodná i k modelování zaoblených 
konstrukcí, zvířat, předmětů a uměleckých 
plastik. Vše je baleno v praktickém plastovém 
boxu. Rozměr boxu: 11,5 x 26 x 17 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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DG60304 2590 Kč

Universal Box 
Balení obsahuje 47 dílků: 12 trojúhelníků,
16 čtverců, 4 kosočtverce, 4 vysoké 
trojúhelníky, 2 šestiúhelníky, 4 lichoběžníky,
2 obdélniky, 2 podvozky s kolečky,
1 otočnou figurku. S touto sadou postavíte 
různá autíčka, stroje, domečky, hrady, 
šperky a klenoty. Vše je baleno v praktickém 
plastovém boxu.
Rozměr boxu: 11,5 x 26 x 17 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60417 3150 Kč

Aero Bugy Box 
Balení obsahuje 55 dílků: 7 trojúhelníků,
15 čtverců, 2 kosočtverce, 3 vysoké 
trojúhelníky, 3 obdélníky, 2 trojité obdélníky, 
3 obdélníčků, 8 kruhových výsečí, 4 oblouky,
4 kolečka, 2 otočné figurky, 1 otočný panel,
1 vrtuli. Sada umožňuje postavit větrné 
věže, vznášedla, helikoptéry, letadla a různé 
zaoblené konstrukce, kolotoče, různá auta, 
mosty, nábytek, kočáry. Vše je baleno
v praktickém plastovém boxu.
Rozměr boxu: 30 x 19,5 x 13 cm.
Věková kategorie: 2+

Oblíbené a odzkoušené 
mateřskými školami v ČR !

DG63070 2900 Kč

Magformers 62 
Balení obsahuje 62 dílků: 30 čtverců, 
20 trojúhelníků, 12 pětiúhelníků. 
Umožňuje poskládat množství 
různých konstrukcí a geometrických 
těles. Vše je baleno
v praktickém plastovém boxu.
Věková kategorie: 2+

DG63907 1350 Kč

Magformers 30 Pastelle
Balení obsahuje 30 dílků v pastelových barvách 
vhodných hlavně pro malé slečny: 18 čtverců, 12 
trojúhelníků. Sada je vhodná k stavbě domečků, hradů, 
zvířat, rostlin, šperků a nebo vánočních ozdob.
Vhodné na použití s LED světlem.
Rozměr balení: 29 x 24 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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Moje první sada Magformers
Balení obsahuje 30 neprůhledných barevných dílů 
v příjemných pastelových barvách, které byly navrženy 
speciálně pro vnímání menších dětí a batolat. Dílky 
mají hrubší stěny a jsou odolné vůči oděrům a vlhkosti. 
Samozřejmostí je absolutní zdravotní nezávadnost. 
Rozpis dílů: 18 čtverců, 12 trojúhelníků. Součástí balení 
je 5 oboustranných karet s předlohami a rovněž pevná 
18 stranná knížka pro rozeznávání barev v anglickém 
jazyce (text je pouze minimální).
Rozměr balení: 21 x 27 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG702002 2850 Kč

Můj první Magformers 54 
Balení obsahuje 54 neprůhledných barevných dílků v příjemných 
pastelových barvách, které byly navrženy speciálně pro vnímání 
menších dětí a batolat. Dílky mají hrubší stěny a jsou odolnější vůči 
oděru a vlhkosti. Samozřejmostí je absolutní zdravotní nezávadnost. 
Rozpis dílů: 12 trojúhelníků, 24 čtverců, 6 kosočtverců, 6 lichoběžníků, 
6 obdélníků. Součástí balení jsou i výborně zpracované a kvalitní 
výukové karty, zaměřené na učení barev a tvarů.
Rozměr balení: 25 x 38 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60413 7150 Kč

Master PLUS 
Balení obsahuje 123 dílků: 20 trojúhelníků, 30 čtverců, 
4 kosočtverce, 8 vysokých trojúhelníků, 12 pětiúhelníků, 
4 lichoběžníky, 2 šestiúhelníky, 2 obdélníky, 4 SUPER 
trojúhelníky, 5 SUPER čtverců, 1 pár koleček, 2 
jednokolečka, 2 otočné figurky, 8 kruhových výsečí, 
4 oblouky, 2 obdélníčky, 1 trojitý obdélník, 7 otočných 
panelů, 1 vrtuli, 2 klouby, 1 kulomet, 1 satelitní antenu. 
Vše je baleno v praktickém plastovém boxu.
Rozměr boxu: 27,5 x 25 x 22 cm.Věková kategorie: 2+ 

DG63076 1350 Kč

Magformers 30 
Balení obsahuje 30 dílů: 18 čtverců, 12 
trojúhelníků. Sada je vhodná k stavbě 
domečků, hradů, zvířat, rostlin a nebo šperků.
Rozměr balení: 29 x 24 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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Oblíbené a 
odzkoušené mateřskými školami v ČR !

DG63074 2200 Kč

Magformers Carnival 
Balení obsahuje 46 dílů: 22 čtverců, 2 figurky, 
2 šestiúhelníky, 12 trojúhelníků, 8 speciálních dílků 
(stojany, otočné mechanizmy). Sada je vhodná 
k stavbě houpaček, ruského kola nebo jiných 
kolotočových atrakcí.
Rozměr balení: 34 x 25 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG705004 3490 Kč

Magformers Srub 
Kreativní sada, která obsahuje 87 dílků, pomocí kterých 
si sestavíte nejen pohádkový srubový domek. Balení 
obsahuje: 10 trojúhelníků, 30 čtverců, 4 obdélníky, 
2 lichoběžníky, 4 tyčky, 8 stříšek, 2 stromky, 2 okénka 
s mřížkami, 8 srubových panelů, 5 srubových okének, 
2 srubové balkóny, 1 žebřík, 4 srubové ohrádky, 
5 panelů s trávníkem.
Rozměr balení: 44 x 32 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG717006 790 Kč

Magformers - Nemocnice 
Sada umožňující sestavit malou nemocnici pro pacienty. Balení obsahuje 12 
magnetických tvarů, 9 funkčních doplňků a 1 figurku doktorky.
Rozměr balení: 20 x 16 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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DG60306 9050 Kč

Jumbo Box 
Balení obsahuje 148 dílků: 30 trojúhelníků, 45 čtverců,
8 kosočtverců, 14 vysokých trojúhelníků, 
12 pětiúhelníků, 8 lichoběžníků, 4 šestiúhelníky, 
6 obdélníků, 6 SUPER čtverců, 4 SUPER trojúhelníky, 
18 čtvercových výplní, 36 výukových panelů 
s písmeny, čísly a matematickými symboly, 3 podvozky 
s kolečkami, 4 jednokolečka, 2 otočné figurky. Jumbo 
Box je největší sada stavebnice Magformers a díky 
výukovým panelům je i skvělou učební pomůckou. 
Vše je baleno v praktickém plastovém boxu.
Rozměr boxu: 27,5 x 25 x 22 cm. Věková kategorie: 2+ 

DG60432 1850 Kč

Extenzo box 
Balení obsahuje 45 dílů: 12 trojúhelníků, 8 čtverců, 2 kosočtverce, 
3 vysoké trojúhelníky, 1 trojitý obdélník, 1 figurku, 1 kolečko, 
3 Lux pyramidy, 3 Lux pyramidy trojboké, 1 kolečko pro motorky, 
1 doplňkový nádstavec - trojboký, 4 doplňkové nástavce - spojka, 
1 doplňkový nádstavec - sloupek, 2 doplňkové nádstavce - spojky 
na sloupek
Věková kategorie: 2+ 

DG60433 1820 Kč

Stego box 
Balení obsahuje 39 dílů: 12 trojúhelníků, 9 čtverců, 2 výseky 
mezikruží, 1 oblouk, 1 trojitý obdélník, 1 figurku, 1 pár koleček, 
5 Lux pyramid, 4 Lux pyramidy trojboké, 1 doplňkový nástavec - 
kostka, 2 doplňkové nádstavce - spojka.
Věková kategorie: 2+ 

DG717007 790 Kč

Magformers - Tržiště 
Sada umožňující sestavit malé tržiště. Balení obsahuje 
14 magnetických tvarů, 8 funkčních doplňků a 1 figurku 
prodavačky.
Rozměr balení: 20 x 16 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DG717010 1050 Kč

Magformers - Autobus 
Sada obsahuje 11 kusů panelů s vodící drážkou pro autobus, který je
opatřen vlastním pohonem napájeným 2 bateriemi typu AAA (nejsou 
součástí balení), sklopnou závoru a mostík. Z panelů lze sestavit různé 
druhy dopravních komunikací.
Rozměr balení: 20 x 16 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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DG60410 1290 Kč

Pikant PLUS 
Balení obsahuje 21 dílků: 4 kruhové výseče,
2 oblouky, 2 obdélníčky, 1 trojitý obdélník,
7 otočných panelů, 1 vrtuli, 2 kouby, 
1 kulomet, 1 satelitní antenu. Baleno v sáčku.
Věková kategorie: 2+

DG60501 1650 Kč

Pikant Premium 
Balení obsahuje 25 dílků: 4 malé kruhové 
výseče, 2 obloučky, 2 pravoúhlé trojúhelníky,
4 kužely, 8 výsečí mezikruží, 4 SUPER oblouky, 
1 mřížku. Baleno v sáčku.
Věková kategorie: 2+

DG60001 440 Kč

Trojúhelníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných, 
rovnostranných trojúhelníků o délce 
strany 5,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Rozšiřující sady k stavebnicím MAGFORMERS
Díky doplňkovým sadám si můžete stavebnice MAGFORMERS 

stále dále rozšiřovat o další a další dílky ... !

DG60002 580 Kč

Čtverce 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
čtverců o délce strany 6,4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60003 580 Kč

Kosočtverce 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
kosočtverců o délce strany 6,4 cm.
Délka delší úhlopříčky: 9,8 cm.
Délka kratší úhlopříčky: 6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60006 850 Kč

Lichoběžníky 
Balení obsahuje 
12 různobarevných 
lichoběžníků.
Délka základny: 12 cm.
Vrchní strana: 6,4 cm.
Výška lichoběžníku:
5,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60005 770 Kč

Pětiúhelníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
pětiúhelníků.
Délka jedné strany: 6,4 cm.
Výška pětiúhelníku: 10 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60007 950 Kč

Šestiúhelníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
šestiúhelníků.
Délka strany: 6,4 cm.
Výška šestiúhelníku: 11,2 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Oblíbené a 
odzkoušené 
mateřskými 

školami v ČR !

DG60403 560 Kč

Obdélníčky 
Balení obsahuje 12 různě barevných 
obdélníčků. Rozměr: 6,5 x 3,6 cm.
Věková kategorie: 2+ St
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DG60404 1350 Kč

Trojité obdélníky 
Balen obsahuje 12 různě barevných trojitých 
obdélníků. Rozměr: 6,5 x 19 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60034 730 Kč

Pravoúhlé trojúhelníky
Balení obsahuje 12 různě barevných 
pravoúhlých trojúhelníků. Rozměr: 6,5 x 13 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60036 870 Kč

Výseky mezikruží
Balení obsahuje 12 různě barevných 
výsekových mezikruží. Vnitřní poloměr: 
6,5 cm. Venkovní poloměr: 13 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60037 1120 Kč

Super oblouky
Balení obsahuje 12 různě barevných super 
oblouků. Rozměr: 6,5 x 20 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60051 69 Kč

Osmina koule
Balení obsahuje 1 osminu koule. 
Dodáváno v barevnosti v závislosti od 
skladových zásob. Rozměr: 9,5 x 9,5 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

DG60052 119 Kč

Osmiúhelník
Balení obsahuje 1 osmiúhelník. Dodáváno 
v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob. Rozměr: 6,5 x 5 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

DG60050 185 Kč

Rameno jeřábu 
Balení obsahuje 1 rameno jeřábu s oddělitelnou magnetickou klapkou 
na lanku. Jeřábem lze zvedat různé kovové a magnetické předměty. 
Základová deska se vkládá do Magformers dílů Čtvercových a nebo 
obdélníkových. Rameno se může otáčet až o 360 stupňů.
Věková kategorie: 2+ 

DG60409 585 Kč

Kruhy 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
kruhů o průměru 6,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60408 855 Kč

Dlouhé obdélníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
obdélníků. Rozměr: 13 x 3,2 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60407 935 Kč

Super lichoběžníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
nepravidelných lichoběžníků. Dolní strana 
měří 6,4 cm a výška dílku je 13 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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DG60008 950 Kč

Obdélníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných obdélníků. 
Rozměr: 6,4 x 13 cm. Věková kategorie: 2+

DG60038 1460 Kč

Mřížky 
Balení obsahuje 12 různobarevných 
mřížek. Délka strany: 13 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60205 590 Kč

Jednokolečka 
Balení obsahuje 6 koleček. Kolečka 
jsou vsazeny do klasického čtverce.
Věková kategorie: 2+ 

DG60009 245 Kč

Kolečka 
Balení obsahuje 2 páry koleček na 
podvozkových destičkách ve tvaru čtverce. 
Nový systém zacvakávania magnetických 
čtverců na podvozek zaručují větší pevnost.
Rozměr podvozkové destičky: 6,4 x 6,4 cm.
Rozměr balení: 11,4 x 11,4 cm.
Věková kategorie: 2+

DG60004 800 Kč

Vysoké trojúhelníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných, 
rovnoramenných trojúhelníků.
Délka základny: 6,4 cm.
Výška trojúhelníku: 11,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60401 520 Kč

Kruhové výseče 
Balení obsahuje 12 kruhových výsečí 
v dvoubarevném provedení, t.j. rub a líc 
je různé barvy. V balení jsou 4 trojice 
v barevných kombinacích žluto - růžová, 
oranžovo 
- červená, zeleno - fialová a modro - 
tyrkysová.
Rozměr balení: 6,5 x 6,5 x 8 cm. Věková 
kategorie: 2+ 

DG60402 820 Kč

Oblouky 
Balení obsahuje 12 oblouků 
v dvoubarevném provedení, t.j. rub 
a líc je různé barvy. V balení jsou 
4 trojice v barevných kombinacích 
žluto - růžová, oranžovo - červená, 
zeleno - fialová a modro - tyrkysová.
Rozměr balení: 6,5 x 9,5 x 11 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Díky doplňkovým sadám 
si můžete stavebnici 
stále dále rozšiřovat 

o další a další dílky ...

DG60201 990 Kč

SUPER trojúhelníky 
Balení obsahuje 12 různobarevných SUPER 
trojúhelníků. SUPER trojúhelník je 4-krát větší 
než klasický trojúhelník stavebnice Magformers. 
Délka strany: 12 cm. Věková kategorie: 2+

Oblíbené a 
odzkoušené 
mateřskými 

školami v ČR !

DG60053 96 Kč

Kolečko pro motorky
Balení obsahuje 1 kolečko na 
čtvercové základně. Kolečko má volné 
otočné rameno a je vhodné k stavbě 
jednoduchých vozidel a tříkolek. Rozměr 
podvozkové destičky: 6,4 x 6,4 cm.
Výška kolečka: 11 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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Díky doplňkovým sadám 
si můžete stavebnici 
stále dále rozšiřovat 

o další a další dílky ...

DG60405 195 Kč

Vrtule 
Balení obsahuje 2 vrtule. Vrtule mají 
nastavitelnou délku všech čtyř listů. Je 
použitelná pouze v kombinaci s otočným 
panelem nebo se čtvercem.
Průměr vrtule: 10,5 - 17 cm.
Rozměr balení: 13,5 x 13,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+

DG60406 560 Kč

Otočné panely 
Balení obsahuje 12 různobarevných otočných 
panelů. Otočný panel je nevyhnutný
k připevňování některých doplňků (např. 
vrtule, satelitní anteny, magnetických kloubů).
Rozměr panelu: 4,3 x 4,3 cm.
Rozměr balení: 8,7 x 26 x 1 cm.
Věková kategorie: 2+

DG60019 140 Kč

Magnetický kloub 
Balení obsahuje 1 magnetický kloub. Kloub má 
dva magnetické trny otočné v rozsahu 240 °. 
Kloub lze aretovat v 15 různých polohách.
K upevnění doporučujeme použít otočný panel, 
čímž se získají další stupně volnosti, ale kloub 
drží na dílcích i bez panelu. 
Průměr kulovité části: 4 cm.
Věková kategorie: 2+

Figurky
Každá otočná figurka je zasazena do 
klasického magnetického čtverce. Figurky 
mají volně polohovatelné ruce a úsměv na 
tváři. Balení obsahuje 1 ks.
Rozměr čtverca: 6,4 x 6,4 cm.
Věková kategorie: 2+

DG60203F - Holčička 115 Kč

DG60203M - Chlapeček 115 Kč

DG60160 - Kosmonaut 115 Kč

DG60158 - Mimozemšťan 115 Kč

DG60159 - Princezna 115 Kč

DG60162 21 Kč

Balkon 
Doplněk určený pro stavby domů, zámků 
a paláců. Balkon se vkládá do klasického 
čtverce DG60002. Balení obsahuje 1 ks.
Věková kategorie: 2+ 

DG60167 16 Kč

Okénko 
Doplněk určený pro stavby domů, zámků 
a paláců. Vkládá se do klasického čtverce 
DG60002 a je otevírací. Balení obsahuje 1 ks.
Věková kategorie: 2+ 
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Magtematika mini 
prostorové vnímání 
a logika pro nejmenší

kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání

CZ SK

SK

Magtematika mini 
prostorové vnímání 
a logika pro nejmenší

kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání

ZŠ

CZ

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Magtematika box
Balení obsahuje 67 dílů: 20 trojúhelníků, 19 čtverců, 
4 kosočtverce, 5 vysokých trojúhelníků, 2 pětiúhelníky, 
2 lichoběžníky, 3 šestiúhelníky, 4 obdélníky, 1 trojitý obdélník, 
2 pravoúhlé trojúhelníky, 1 panel ABC. Sada byla speciálně 
sestavena pro použití s učebnicí Magtematika, která je součástí 
balení. Procvičuje základní geometrii, prostorové vnímání, práci 
s čísly, osvojení si konstrukčních principů a jiné.
Rozměr balení: 27 x 25 x 17 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DG60505SK - slovenská verze 4650 Kč

DG60505CZ - česká verze 4650 Kč

Učebnice Magtematika
Obsahuje 48 velmi odolných plně barevných stran formátu 
A3 s úkoly a postupy, které byly vypracované týmem 
pedagogů. Náročnost cvičení je odstupňovaná tak, aby 
motivovala děti k dosažení stále vyšších cílů.
Poslední dvojstránka je plná obrázkových předloh k stavbám 
různých náročností.
Učebnice obsahuje šablony s nákresy Magformers dílků 
ve skutečné velikosti - většina úkolů dokonce vyžaduje 
přikládání dílků přímo do učebnice, čímž se děti názorně 
naučí, jak s dílky pracovat. Rozměr: 42 x 30 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DG63411SK - slovenská verze 425 Kč

DG63411CZ - česká verze 425 Kč

Použijte Magformers dílky 
na sestavení úžasných

2D staveb !
Ideální na skládání

na tabulích s magnetickým 
nebo kovovým povrchem.

Naši nabídku tabulí
naleznete na str. 994 - 998.
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DG60056                                         43 Kč

Doplňkový nástavec - Kostka
Balení obsahuje 1 nástavec Kostka.
Ze všech stran lze nástavec spojit s běžnými 
díly Magformers ve tvaru čtverce.Dodáváno 
v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob.
Rozměr: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60057 31 Kč

Doplňkový nástavec - Trojboký
Balení obsahuje 1 nástavec Trojboký.
Z třech stran lze nástavec spojit s běžnými 
díly Magformers ve tvaru čtverce. Z dalších 
dvou stran lze nástavec spojit s Magformers 
trojúhelníkem. Dodáváno v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob.
Rozměr čtvercové strany: 7,5 x 7,5 cm.
Trojúhelníková strana představuje rovnostranný 
trojúhelník o délce strany: 6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60058 11 Kč

Doplňkový nástavec - Spojka
Balení obsahuje 1 nástavec Spojku.Spojkami 
se dají vzájemně nástavce Kostka a Trojboký 
spojit. Dodáváno v barevnosti v závislosti od 
skladových zásob.
Rozměr: 4,3 x 4,3 x 1,3 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Doplňkové nástavce Magformers
Nástavce jsou vyrobené z tvrdého a pevného plastu a umožňují stavbu dalších konstrukcí, 

přičemž je možné s nimi nahradit jistý počet Magformers magnetických dílů.
Stavby díky nástavcům porostou rychleji.

Spojkami lze k sobě doplňkové nástavce spojit.
Doplňkové nástavce neobsahují magnety.

DidaMagna Box
Balení obsahuje 240 dílků: 26 trojúhelníků, 40 čtverců, 8 kosočtverců, 
8 vysokých trojúhelníků, 12 pětiúhelníků, 4 lichoběžníky, 4 obdélníky, 2 trojité obdélníky, 
4 šestiúhelníky, 4 Super trojúhelníky, 5 mřížek, 8 výsečí, 4 oblouky, 
4 obdélníčky, 2 půlválce, 4 minivýseče, 2 půlkruhy, 2 obloučky, 6 trojcípý oblouk, 
4 pravoúhlé trojúhelníky, 4 pravoúhlé trojúhelníčky, 4 kužely, 8 výsečí mezikruží, 
4 super oblouky, 4 kruhové úseče, 2 ploché oblouky, 8 koulí, 2 osmiúhelníky, 
4 jednokolečka, 2 otočné figurky, 1 panel ABC, 2 vrtule, 1 satelit, 1 kulomet, 
2 podvozky, 2 moto kolečka, 4 otočné panely, 6 Lux pyramid, 4 Lux pyramidy trojboké, 
4 nástavce krychle, 2 nástavce trojboké, 5 nástavcových spojek, 4 spojky na sloupky, 
2 sloupky, 4 pravoúhlé spojky, 1 učebnici Magtematiky + 1 plátěnou krabici. 
Vše je baleno v praktickém plastovém boxu. 
Rozměr boxu: 45,5 x 31 x 23,5 cm.
Věková kategorie: 3+

DG60511 - SK verze 15 550 Kč

DG60510 - CZ verze 15 550 Kč

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   373 6. 8. 2021   13:51:55



374
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

DG60060 25 Kč

Doplňkový nástavec - Sloupek
Balení obsahuje 1 nástavec Sloupek.
Sloupek připojte k doplňkovým nástavcům 
Kostka a Trojbokému s použitím spojek.
Dodáváno v barevnosti v závislosti od 
skladových zásob.
Rozměr : 2,9 x 2,9 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60039 25 Kč

Lux pyramida
Balení obsahuje 1 Lux pyramidu.
Neobsahuje magnet, vkládá se do čtvercových 
otvorů různých Magformers dílů např. Čtverce, 
Mřížky... . Lze použít jako dekorační prvek 
a nebo s LED světlem, který přenáší k povrchu 
rozptýlené světlo.
Rozměr základny: 5,5 x 5,5 cm. Výška: 3,3 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60059 9 Kč

Doplňkový nástavec 
- Spojka na sloup
Balení obsahuje 1 nástavec Spojka na sloup.
Spojkami lze nástavec Sloupek připojit 
k nástavcům Kostka a k Trojbokým 
nádstavcům. Dodáváno v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob.
Rozměr : 4,5 x 4,5 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60040 400 Kč

LED světýlko
Balení obsahuje 1 LED světýlko. Obsahuje několik barevných 
LED diod, díky kterým je možné navolit víc světelných 
a barevných režimů např. přechod mezi všemi barvami. Je 
to magnetický čtverec, se zabudovaným zdrojem, přičemž 
baterie nejsou nutné, protože se dobíjí pomoci přiloženého 
USB kabelu. Po nabití světýlko vydrží svítit 4 hodiny. Úžasný 
doplněk k stavebnici Magformers, který oživí hotové stavby. 
Ideální je ho použít např. s Lux pyramidami. 
Rozměr: 6,4 x 6,4 x 2 cm. Věková kategorie: 2+ 

DG60083 35 Kč

Doplňkový nástavec - Pravoúhlá spojka 
Balení obsahuje 1 nástavec. Robustní spojka zpevní základní strukturu 
staveb. K této spojce lze připojit Doplňkový nástavec Kostka (DG60056) 
nebo Trojboký nástavec (DG60057). Nelze na ni přímo připojit magnetický 
čtverec, je nutné použít Nástavce Kostku nebo Trojboký nástavec. 
Dodáváno v barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Rozměr 2 stran, na které se připojují Nástavce: 4,5 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG60431 1450 Kč

Primo Box 
Cenově nejvýhodnější a oblíbená sada s kolečky, figurkou 
a pevným podvozkem. Část čtvercových dílků je nahrazena 
Plastovými nástavci, které tvoří pevnou konstrukční základnu 
pro stavbu i komplikovanějších staveb. Balení obsahuje 31 
dílků: 9 čtverců, 8 trojúhelníků, 1 trojitý obdélník, 1 figurku, 
2 páry koleček, 4 Lux pyramidy, 2 Lux pyramidy trojboké, 1 
nástavec Kostka, 3 nástavce Spojka.
Rozměr boxu: 30 x 19 x 13 cm (5l). Věková kategorie: 2+ 

Součástí jsou
Doplňkové

Plastové 
nástavce
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Geomag box
Sady obsahují různé zastoupení tyček, kuliček 
a plastových panelů (výplní) k vytvoření různých 
staveb. Díky velkému počtu prvků jsou boxy ideální 
pro větší skupiny dětí.
Baleno v praktických uzavíratelných boxech.
Věková kategorie: 3+

BC00556 - 300 ks, 6 l box 3590 Kč

BC00557 - 500 ks, 10 l box 5990 Kč

Magnetická stavebnice GEOMAG
Základními stavebními prvky světoznámé švýcarské stavebnice Geomag jsou tyčky o délce 5,7 cm s magnety ukrytými 

v koncích tyček, ocelové kuličky o průměru 1,27 cm a různobarevné plastové panely.

Díky silným magnetům umožňují tyto prvky společně vytvořit dokonalé stavby plné fantazie.
Geomag umožňuje dětem formou hry nahlédnout do tajů magnetismu, fyzikálních zákonů, chemických struktur, 

geometrických tvarů i architektury. Podporuje tvořivost, představivost a rozvíjí jemnou motoriku.

Díky svým vlastnostem je stavebnice Geomag výbornou a atraktivní učební pomůckou i v mateřských a základních školách.

Speciální sady
pro školky a školy !

Švýcarská

BC00533 1020 Kč

Geomag - Glitter 68 
Sada obsahuje 68 dílků 
(24 dlouhých magnetických tyček, 
20 kuliček a 24 výplní.
Věková kategorie: 3+ 

BC00379 1420 Kč

Geomag - Supercolor 
Panels, 78 ks
Stavebnice obsahuje 78 dílů. Plastové 
části stavebnice jsou vyrobené ze 
100% recyklovaného plastu.
Věková kategorie: 5+
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Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

BC00193 5100 Kč

Geomag - Supercolor 
Masterbox, 388 ks
Stavebnice obsahuje 388 dílů. Plastové 
části stavebnice jsou vyrobené ze 
100% recyklovaného plastu. 
Věková kategorie: 3+

BC00378 990 Kč

Geomag - Supercolor 
Panels, 52 ks
Stavebnice obsahuje 52 dílů. Plastové 
části stavebnice jsou vyrobené ze 
100% recyklovaného plastu. 
Věková kategorie: 5+ 

BC00472 1350 Kč

Geomag - Classic Panels, 78 ks
Obsahuje 28 magnetických tyček, 20 
ocelových kuliček, 16x trojúhelníkovou výplň, 
2x červenou výplň ve tvaru pětiúhelníku 
a 12 výplní ve tvaru čtverce. Plastové 
části stavebnice jsou vyrobené ze 100% 
recyklovaného plastu. 
Věková kategorie: 5+

BC00473 1990 Kč

Geomag - Classic Panels, 114 ks
Obsahuje 36 magnetických tyček, 36 ocelových 
kuliček, 24x trojúhelníkovou výplň, 6x zelenou 
výplň ve tvaru pětiúhelníku a 12 výplní ve tvaru 
čtverce. Plastové části stavebnice jsou vyrobené 
ze 100% recyklovaného plastu. 
Věková kategorie: 5+

BC00273 1650 Kč

Geomag - Classic, 93 ks
Obsahuje 44 magnetických tyček, 44 ocelových 
kuliček, 2 žluté čtvercové podstavce a 3 oranžové 
podstavce ve tvaru pětiúhelníku. Součástí balení 
je i praktické plastové pouzdro. 
Věková kategorie: 3+
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BC00274 2250 Kč

Geomag - Classic, 142 ks
Obsahuje 142 dílů. Vyrobeno ze 100% 
recyklovaného plastu. Součástí balení je i 
praktické plastové pouzdro. 
Věková kategorie: 3+

BC00083 1290 Kč

Geomag MagiCube
- Matematika, 61 ks
Děti mají možnost vytvářet různé tvary, 
barevné kombinace a 3D struktury 
jednoduchým spojováním a otáčením kostek. 
Obsahuje 16 magnetických kostek a 45 klipů. 
Věková kategorie: 3+

BC00067 1020 Kč

Geomag MagiCube 
- Vyzkoušej mě, 16 ks
Děti mají možnost vyzkoušet magnetismus 
v praxi. Kostky se k sobě navzájem přitahují 
ze všech šesti stran. Jsou vyrobené z 100% 
recyklovaného plastu. 
Věková kategorie: 1+

BC00069 3750 Kč

Geomag MagiCube 
- Vyzkoušej mě, 64 ks
Děti mají možnost vyzkoušet magnetismus 
v praxi. Kostky se k sobě navzájem přitahují 
ze všech šesti stran. Jsou vyrobené z 100% 
recyklovaného plastu. 
Věková kategorie: 1+

Geomag - Magicube 
- jednobarevné
Díky speciální vnitřní konstrukci 
se magnetické kostičky vzájemně přitahují 
ze všech šesti stran! Jednoduché spojování 
a otáčení zvládnou i ti nejmenší. Díky 
magnetkům uvnitř kostek krásně drží 
v prostoru, stavění ve 3D!!!.
Rozměr kostky: 4 x 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 1+

BC00056 - 24 ks 1290 Kč

BC00057 - 64 ks 3280 Kč
i pro
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BC00132 415 Kč

Geomag - Magicube 
- Zvířátka, 4 ks
Děti si mohou poskládat své nejoblíbenější 
zvířátka jednoduchým spojováním 
a otáčením kostek.
Obsahuje 4 magnetické kostky
a 6 tipů na skládání (3 kartičky).
Věková kategorie: 1,5+

BC00131 415 Kč

Geomag - Magicube 
- Ovoce, 4 ks
Dobroty jako jablíčko, banán nebo hrozny 
potěší malé i velké. A nejen k jídlu - dá 
se s nimi zažít i spoustu zábavy. 
Obsahuje 4 magnetické kostky a 6 tipů 
na skládání (3 kartičky).
Věková kategorie: 1,5+

BC00121 415 Kč

Geomag - Magicube 
- Hmyz, 4 ks
Beruška, vážka nebo mravenci ... Jaká 
další zvířátka z říše hmyzu objevíš? 
Jednoduché spojování a otáčení 
zvládnou i ti nejmenší. Díky magnetkám 
uvnitř kostek krásně drží v prostoru, 
stavění v 3D. Obsahuje 4 magnetické 
kostky a 6 tipů na skládání (3 kartičky).
Věková kategorie: 1,5+

BC00122 415 Kč

Geomag - Magicube 
- Doprava, 4 ks
Výlet letadlem, vlakem nebo snad 
kosmickou raketou? Stačí si vybrat. 
Jednoduché spojování a otáčení 
zvládnou i ti nejmenší. Díky magnetkám 
uvnitř kostek krásně drží v prostoru, 
stavění v 3D. Obsahuje 4 magnetické 
kostky a 6 tipů na skládání (3 kartičky).
Věková kategorie: 1,5+

BC00081 570 Kč

Geomag - Magicube 
- Tlapková patrola 1
V hlavní roli Skye a její úžasná helikoptéra. 
Při akci bude určitě na místě včas i díky svému 
kompasu. Růžová varianta pro všechny malé 
záchranářky. Obsahuje 5 magnetických kostek 
s vlisovanými obrázky - žádné odlupující 
se samolepky!
Věková kategorie: 2,5+

BC00079 570 Kč

Geomag - Magicube 
- Tlapková patrola 3
V hlavní roli Chase se svým policejním autem. 
Nechybí mu ani policejní odznak a logo super 
týmu hrdinů. Obsahuje 5 magnetických kostek 
s vlisovanými obrázky - žádné odlupující 
se samolepky!
Věková kategorie: 2,5+
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BC00080 570 Kč

Geomag - Magicube 
- Tlapková patrola 2
V hlavní roli Marshall se svým hasičským 
autem. Pomůže mu při zásahu 
hasičský žebřík nebo to bude tentokrát 
jednodušší? Hlavně musí mít u sebe 
odznak a logo super týmu hrdinů! 
Obsahuje 5 magnetických kostek s 
vlisovanými obrázky - žádné odlupující 
se samolepky!
Věková kategorie: 2,5+

BC00129 3750 Kč

Geomag - Magicube 
- různobarevné, 64 ks
Super velké balení kostek - vhodné i do školek. 
Díky speciální vnitřní konstrukci se magnetické 
kostky vzájemně přitahují ze všech šesti stran! 
Jednoduché spojování a otáčení zvládnou 
i ti nejmenší. Díky magnetkám uvnitř kostek 
krásně drží v prostoru, stavění v 3D. Stavebnice 
obsahuje celkem 64 magnetických kostek.
Věková kategorie: 1+

BC00128 1750 Kč

Geomag - Magicube 
- různobarevné, 27 ks
Super velké balení kostek - vhodné do školek. 
Stavebnice obsahuje celkem 27 magnetických kostek.
Věková kategorie: 1+

BC00068 1550 Kč

Geomag MagiCube 
- Vyzkoušej mě, 24 ks
Děti mají možnost vyzkoušet magnetismus 
v praxi. Kostky se k sobě navzájem přitahují 
ze všech šesti stran. Jsou vyrobené z 100% 
recyklovaného plastu. 
Věková kategorie: 1+

BC00200 505 Kč

Geomag MagiCube - Tvary, 6 ks
Sada obsahuje 3 tvary: půl kostka, čtvrtválec a 
krychle. Kostky se přitahují ze všech stran.
Balení obsahuje 6 magnetických bloků.
Věková kategorie: 1+

BC00201 805 Kč

Geomag MagiCube - Tvary, 9 ks
Sada obsahuje 3 tvary: půl kostka, čtvrtválec a 
krychle. Kostky se přitahují ze všech stran.
Balení obsahuje 9 magnetických bloků.
Věková kategorie: 1+ 

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   379 6. 8. 2021   13:53:18



380
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

BC00203 1950 Kč

Geomag MagiCube - Tvary, 32 ks
Sada obsahuje 4 tvary a kolečka: krychle, půl 
kostka, čtvrtválec a polokoule. Kostky se přitahují 
ze všech stran. Balení obsahuje 32 bloků. 
Věková kategorie: 1+

BC00202 1005 Kč

Geomag MagiCube - Tvary, 13 ks
Sada obsahuje 4 tvary a kolečka: krychle, půl kostka, 
čtvrtválec a polokoule. Kostky se přitahují ze všech 
stran. Balení obsahuje 13 bloků.
Věková kategorie: 1+

DG902003 650 Kč

Stick-O - Dopravní prostředky 
Tematická sada obsahující 16 dílků zaměřených 
na stavění různých autíček, raket a letadel. Při 
hraní se můžete inspirovat předlohami nebo 
popustit uzdu fantazii a vymýšlet vlastní modely.
Rozměr balení: 19 x 19 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DG902004 1050 Kč

Stick-O - Stavební auta 
Tematická sada obsahující 26 dílků 
zaměřených na stavění různých stavebních 
strojů a nářadí. Při hraní se můžete inspirovat 
předlohami nebo popustit uzdu fantazii a vymýšlet 
vlastní modely.
Rozměr balení: 25 x 25 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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DG902006 1050 Kč

Stick-O - Rybaření 
Tematická sada obsahující 26 dílků zaměřených 
na tvoření a lovení vodních zvířátek (rybek a jiných 
roztomilých vodních příšerek). Při hraní se můžete 
inspirovat předlohami nebo popustit uzdu fantazii a 
vymýšlet vlastní druhy.
Rozměr balení: 25 x 25 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

DG902001 650 Kč

Stick-O - Kuchyňka 
Tematická sada obsahující 16 dílků zaměřených 
na téma jídla a vaření. Při hraní se můžete 
inspirovat předlohami nebo popustit uzdu fantazii 
a vymýšlet vlastní originální recepty.
Rozměr balení: 19 x 19 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

DG901003 1150 Kč

Stick-O - Basic 30 
Základní stavebnice se 30 stavebními dílky 
ve vyváženém mixu. Sestavovat můžete 
desítky staveb podle přiložených předloh 
nebo vymýšlet vlastní originální stavby.
Rozměr balení: 28 x 28 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 
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DG901001 390 Kč

Stick-O - Basic 10 
Základní stavebnice s 10 jednoduchými tvary 
ve vyváženém mixu. Vhodné pro
první seznámení se s úplně novým druhem 
magnetické stavebnice.
Rozměr balení: 16 x 16 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

DG901002 785 Kč

Stick-O - Basic 20 
Základní stavebnice s 20 stavebními dílky ve 
vyváženém mixu. Sestavovat můžete desítky 
staveb podle přiložených předloh nebo 
vymýšlet vlastní originální stavby.
Rozměr balení: 22 x 22 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 
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SM907 3650 Kč

Smart MAX XXL - třídní balení 
Všechny dílky jsou uložené v plastovém boxu 
s víkem, které obsahují formy na tvoření 
základních konstrukcí. Balení obsahuje 
70 dílů. Věková kategorie: 3+ 

Stavebnice SMART MAX
Zažijte zábavu s magnety! Stavebnice Smart Max pomáhají dětem zdokonalovat si koordinaci oko - ruka, logické myšlení, 

rozeznávání barev a tvarů (v 2D i 3D formě), počítání, fantazií, kreativitu a vzájemnou spolupráci. 
Stavebnice se skládá z různobarevných dílů, které se spojují pomocí magnetů. Díky velkému množství tvarů můžete stavět 

různé stavby, věže, domečky a dokonce i kuličkové dráhy, fantazii se meze nekladou.

SM501 1960 Kč

Smart MAX Basic 
Balení obsahuje 12 dlouhých magnetických 
tyček, 18 krátkých magnetických tyček 
a 12 magnetických kuliček.
Věková kategorie: 3+ 

SM600 3590 Kč

Smart MAX - Kuličková dráha 
Balení obsahuje množství magnetických dílů, 
nutných k sestavení velké kuličkové dráhy 
a dalších různých konstrukcí.
Věková kategorie: 3+ 

SM101 356 Kč

Smart MAX - Ohnuté tyčky 
Balení obsahuje 6 ohnutých 
magnetických tyček v různých barvách.
Věková kategorie: 3+ 

SM104 460 Kč

Smart MAX - Dlouhé tyčky 
Balení obsahuje 6 dlouhých magnetických 
tyček v různých barvách.
Věková kategorie: 3+ 

SM105 572 Kč

Smart MAX - Dlouhé a krátké tyčky 
Balení obsahuje 6 dlouhých magnetických tyček 
a 6 krátkých magnetických tyček v různých 
barvách. Věková kategorie: 3+ 

SM103 356 Kč

Smart MAX - Kuličky 
Balení obsahuje 6 magnetických kuliček.
Věková kategorie: 3+ 

SM909 3020 Kč

Smart MAX - Kuličková dráha
Magnetická stavebnice je ideální pro vytvoření kuličkové 
dráhy. Děti se během hry seznámí s principem přitahování 
a odpuzování magnetů. Balení obsahuje: 15 tyček, 12 kuliček 
a 17 stavebních prvků kuličkové dráhy. Baleno v praktickém 
plastovém boxu, víčko slouží jako podkladová deska 
pro stavění.
Věková kategorie: 3+ 
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SM404 1330 Kč

Smart MAX - Továrna 
Balení obsahuje množství 
magnetických dílů, nutných 
k sestavení různých konstrukcí 
a autíčko.
Věková kategorie: 3+ 

SM220 1530 Kč

Smart MAX
- Moje první safari zvířátka 
Zábavná magnetická hra, při které děti 
rozvíjejí své jemné motorické schopnosti, 
rozpoznávání zvířat i barev. 
Obsahuje 18 dílků, ze kterých lze postavit 6 
zvířat: žirafu, lva, nosorožce, slona,   krokodýla 
a hrocha. Dílky drží pospolu pomocí magnetů 
a jsou vyrobeny z měkkého, bezpečného 
a odolného plastu.
Věková kategorie: 1+

SM221 940 Kč

Smart MAX 
- Moje první zvířátka z farmy 
Magnetická stavebnice obsahuje 16 dílků a je 
možné z ní vytvořit 6 zvířat: koníka, prasátko, 
ovečku, kravičku a 2 slepičky. Dílky drží 
pospolu pomocí magnetů a jsou vyrobeny 
z měkkého, bezpečného a odolného 
materiálu.
Věková kategorie: 1+

SM224 940 Kč

Smart MAX - Rozvíjíme smysly
Sada 4 magnetických tyček s měkkým gumovým povrchem a 4 
magnetických kuliček ve tvaru kytiček podněcuje rozvoj smyslového 
vnímání. Děti vnímají různé barvy a tvary okvětních lístků a hmatem 
vnímají povrchy jednotlivých tyček. Každý z kvítků má jinou náplň a 
při zatřesení vydávají odlišné zvuky. Na obou stranách kvítků jsou 
obrázky nejčastějších emocí.
Věková kategorie: 1+

SM226 940 Kč

Smart MAX - Moje první autíčka 
Sada 4 magnetických tyček a nasazovacích předních a zadních 
částí autíček ve 4 různých barvách. Děti si jednoduše sestaví 4 
různá autíčka: hasičské a nákladní auto, míchačku a bagr. Dílky 
jsou dostatečně velké, příjemné a lehké na manipulaci. Balení 
obsahuje 13 dílků: 4 tyčky, 4 přední a 4 zadní díly autíček a 1 
magnetickou kouli.
Věková kategorie: 1+

SM303 1520 Kč

Smart MAX - Mix vozidel
Magnetická stavebnice, se kterou děti mohou 
sestavovat různá vozidla, např. buldozer, 
vysokozdvižný vozík nebo odtahové vozidlo. 
Jednotlivé díly se jednoduše spojují a jsou 
kompa tibilní se všemi stavebnicemi Smart 
MAX. Sada obsahuje 18 dílků, 7 párů kol 
a brožuru s návody.
Věková kategorie: 3+

SM410 1520 Kč

Smart MAX
- Můj první vláček se zvířátky
Připojte vagóny k lokomotivě, naložte zvířátka 
a dopravte je na místo. Souprava drží spolu pomocí 
magnetů a je vyrobena z měkkého, bezpečného 
a odolného plastu. Sada obsahuje 22 dílků.
Věková kategorie: 2+St
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LH55206 2370 Kč

Trubice
Vyrobená z trvanlivého plastu. Spojením jednotlivých součástí 
vytvoříte rourový labyrint pro míčky. Čím více součástí připojíte, tím 
vytvoříte komplikovanější labyrinty. Odkud vypadne míček?
Balení obsahuje:
Trubice ve tvaru Y: 21 ks
Rovné trubice: 10 ks
Zahnuté trubice: 4 ks
Míčky: 6 ks
Spojovací části: 160 ks
1 plastový box
Dohromady až 201 součásti!
Věková kategorie: 3+

Až 201 součastí!!! 

VN41310 600 Kč

Stavebnice - Trubky
Vynikající stavebnice na trénování motoriky 
při budování a skládání autíček, tankú, budov 
a jiných staveb. Balení obsahuje 
80 dílů různé barvy a tvaru. 
Věková kategorie: 3+

PP4175 549 Kč

Stavebnice - trubice 
Stavebnice, která podporuje dětskou představivost a kreativitu, 
procvičuje jemnou motoriku a učí děti chápat prostorové vztahy. 
Z jednotlivých dílků se mohou skládat různé trojrozměrné konstrukce - 
lešení, vodovodní potrubí, vesmírné moduly atd. Balení obsahuje: 
16 rovných trubek, 16 trubek ve tvaru L, 4 trubky ve tvaru T a 4 trubky 
ve tvaru kříže. Rozměr balení: 34 x 29 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NS0390 2050 Kč

Magnetické hůlky 
Dřevěné barevné hůlky mají na obou koncích magnety, díky 
kterým se dají stavět různé konstrukce. Balení obsahuje 100 hůlek 
v 5 barvách.
Délka: 30 cm. Průměr: 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MI94105 1530 Kč 

Velká magnetická stavebnice 
Rozměrově velké stavebnicové kousky umožňují lehkou manipulaci. 
Každý kousek obsahuje silný magnet, pomoci kterého se jednotlivé 
stavebnice spojují. Obsahuje 4 typy dílků: dlouhý díl má délku 12 cm, 
krátký 7 cm, spojující kulička je o průměru 4,5 cm, obloukový díl má 
délku 9,5 cm. Velmi atraktivní barevná stavebnice, se kterou si Vaše 
děti užijí hromadu zábavy. V balení je 36 kusů stavebnicových dílů. 
Věková kategorie: 3+

EPL120540 3850 Kč

Magnetické paličky, 52 ks
Různé povrchové struktury podporují smyslový 
vývoj. Materiál: plast, kovový magnet.
Rozměry: palička: Ø 2,5 x 8 cm, koule Ø 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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VT37503 1285 Kč

Stavební kostky XXL 
Barevné plastové kostky, ze kterých si děti 
mohou postavit věže, domečky a jiné stavby. 
Jednotlivé kostky do sebe přesně zapadají.
Balení obsahuje 24 ks kostek v různých 
barvách a ve dvou velikostech.
Rozměr menší kostky: 11 x 11 x 12 cm.
Rozměr větší kostky: 21,5 x 11 x 12 cm.
Věková kategorie: 1+

MA901304 3280 Kč

Stavební cihly Maxi - 33
Ideální k sestavení rozličných barevných staveb. 
Balení obsahuje 33 ks.
Rozměr menšího dílku: 15 x 15 x 9,5 cm (DxŠxV). 
Rozměr většího dílku: 31 x 15 x 9,5 cm (DxŠxV).
Rozměr balení: 80 x 51 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Gumové, příjemné
na dotyk

MI32470 1200 Kč

Kim Bloc - Stavebnice
Balení obsahuje 40 různých stavebnicových dílků 
a návod s úkoly. Velké dílky jsou snadno uchopitelné 
a pomáhají při rozvoji jemné motoriky. Vyrobené 
z flexibilního a odolného plastu.
Délka největšího dílku: 21 cm.
Věková kategorie: 1+

BJ6010 2450 Kč

Maxi stavebnice 
Stavebnice je vyrobená z plastu, přičemž rohy jednotlivých dílů jsou
zaoblené a proto pro děti bezpečné. Je možné z ní postavit hrady,
domečky, prolézačky či autíčko, atd. Balení obsahuje 20 dílů.
Rozměr kostek: 35 x 35 cm.
Věková kategorie: 3+
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EPL3002KC 4590 Kč

Panelová stavebnice 
Stavebnici tvoří velké plastové panely v 5 různých tvarech, 
pomocí kterých dokážete poskládat různé modely. Snadno se 
uskladňují - stačí je poskládat na sebe, nezaberou tak místo. 
Balení obsahuje 56 barevných panelů (8 trojúhelníků, 8 panelů 
se čtvercovým oknem, 8 panelů s obdélnikovými otvory, 12 
otevřených čtvercových panelů a 20 plných čtvercových panelů. 
Rozměr čtvercového panelu: 21 x 21 cm.
Rozměr trojúhelníku: 18,2 x 18,2 x 18,2 cm.
Tloušťka panelů: 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL2103KC 3890 Kč

Pěnová stavebnice Link 
Dílky stavebnice jsou vyrobeny z EVA pěny - měkkého bezpečného 
materiálu. Skládání různých modelů rozvíjí dětskou kreativitu 
a zároveň procvičuje motoriku.
Balení obsahuje dohromady 95 dílů různých barev a tvarů. 
Rozměr nejmenší části: výška: 8 cm, průměr: 5,3 cm.
Rozměr největší části: 16 x 8 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Z každé
barvy 12 ks

Z každé
barvy 2 ks

Z každé
barvy 5 ks

OBROVSKÉ! 

Stavebnice Polydron XL
Velká plastová stavebnice, ze které je 
možné stavět různé 
3D modely. Obsah balení:
Sada 1: 4 čtverce, 4 čtverce s oknem,
4 trojúhelníky.
Sada 2: 8 čtverců, 8 čtverců s oknem,
8 trojúhelníků.
Sada 3: 12 čtverců, 12 čtverců s oknem,
12 trojúhelníků.
Rozměr čtverce: 40,5 x 40,5 cm.
Věková kategorie: 2+

LH253701 - Sada 1 (12 dílků) 3685 Kč

LH253702 - Sada 2 (24 dílků) 7250 Kč

LH253703 - Sada 3 (36 dílků) 10 100 Kč

ED523111 6680 Kč

Pěnový hrad
Na postavení velkého hradu je k dispozici 
309 pěnových kostek jasných barev.
Jednotlivé kostky mají různý tvar a velikost.
Balené jsou ve 2 plastových boxech.
Rozměr kostky: 40 x 20 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+
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LH709045 2865 Kč

Kartonové cihly - Pastel a Tvary 
Doplňková sada kartonových pastelových cihel v 7 různých 
tvarech. Balení obsahuje 45 cihel z pevného kartonu s max. 
zátěží až 50 kg. Rozměr šestihranu: 20 x 20 x 5 cm.
Rozměr kostky: 8 x 8 x 8 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

CH50015 1390 Kč

Cihličky pro dětičky 
Ekologické a 100 % recyklovatelné kartónové cihličky jsou ideální na rozvoj dětské fantazie, prostorové orientace, 
abstraktního technického myšlení a zároveň motoriky. Nosnost 1 ks cihličky je minimálně 30 kg, ale bez problémů udrží 
i dospělého člověka. Z cihliček lze sestavit nekonečné množství různých staveb. Samozřejmě největší zábavou je jejich 
následné bourání, které díky bezpečnému materiálu a zaobleným rohům nikomu neublíží. Cihličky jsou vhodné i na 
různé pohybové aktivity a na procvičování rovnováhy. Sada obsahuje 24 cihliček o rozměru 17,5 x 35 x 11,5 cm, které 
si jednoduše sami postavíte. Jejich složení zvládnou i děti, protože není potřeba žádné lepení. Na našich webových 
stránkách Vám nabízíme i vypracovanou metodiku, kde naleznete rozličné nápady na použití cihliček. 
Rozměr balení 1 sady: 76 x 69 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Lehké, pevné,
odolné, bezpečné

DT6993 5990 Kč

Stavební kostky - sivo-modré, 26 ks
Stavební kostky jsou vnitřně posíleny tak, aby na ně děti mohly i vylézt. Děti 
si mohou postavit různé věže, domečky a jiné stavby podle vlastní představy.
Balení obsahuje 26 dílků.
Rozměr menší kostky: 15 x 15 x 8,5 cm.
Rozměr větší kostky: 30 x 15,9 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+

DT6994 5990 Kč

Stavební kostky - zeleno-oranžové, 26 ks
Stavební kostky jsou vnitřně posíleny tak, aby na ně děti mohly i vylézt. Děti 
si mohou postavit různé věže, domečky a jiné stavby podle vlastní představy.
Balení obsahuje 26 dílků.
Rozměr menší kostky: 15 x 15 x 8,5 cm.
Rozměr větší kostky: 30 x 15,9 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Dřevěná truhla na hračky
Truhla má jednoduchý design přírodního dřeva, po 
stranách zobrazuje 4 divoká zvířata. Má mechanismus, 
který při zavírání ochrání dětské prstíky. 
Rozměr: 63 x 40 x 37 cm.
Věková kategorie: 3+

DV21227 - natural 3440 Kč

DV21226 - bílá 3440 Kč
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AD0591 229 Kč

Magnetická skládačka Farma 2
Děti si vytvářejí vlastní farmu umístňováním figurek zvířat na 
odpovídající místa na tabuli. Seznamují se přitom s jednotlivými 
zvířaty jako i s prostředím, ve kterém žijí. Sestava obsahuje 
oboustrannou ukládací tabuli s 2 motivy o rozměrech 40 x 30 cm 
a 11 magnetických vyřezaných obrázků vyrobených 
z tvrdé magnetické fólie.

AD0614 229 Kč

Magnetická skládačka ZOO
Děti si vytvářejí vlastní ZOO umístňováním figurek zvířat na 
odpovídající místa na tabuli. Seznamují se přitom s jednotlivými 
zvířaty jako i s prostředím, ve kterém žijí.
Sestava obsahuje dvoustranno vkládací tabuli s 2 motivy o rozměrech 
40 x 30 cm a 11 magnetických vyřezaných obrázků vyrobených 
z tvrdé magnetické fólie.

AD0690 229 Kč

Magnetická skládačka Ulice
Děti si vytvářejí vlastní dopravní situace na 
ulici. Sestava obsahuje oboustranné ukládací 
tabule s 2 motivy o rozměrech 40 x 30 cm 
a 10 magnetických vyřezaných obrázků 
vyrobených z tvrdé magnetické fólie.

MS5055 855 Kč

Magnet Box JUNIOR s figurkami 
Kovový box obsahuje 36 dřevěných 
magnetických dílků, které se dají připevnit 
ke kovovému podkladu z každé strany. Balení 
obsahuje také 12 předloh, podle kterých 
mohou děti skládat různé obrázky.
Rozměr: 33 x 19 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+

MS5025 705 Kč

Magnet Box TANGRAM
Kovový box obsahuje 34 dřevěných 
magnetických dílků, které se dají připevnit 
ke kovovému podkladu z každé strany. Balení 
obsahuje také 8 předloh, podle kterých 
mohou děti skládat různé obrázky.
Rozměr: 33 x 19 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+

MS5026 705 Kč

Magnet Box JUNIOR
Kovový box obsahuje 16 dřevěných 
magnetických dílků, které se dají připevnit 
ke kovovému podkladu z každé strany. Balení 
obsahuje také 16 předloh, podle kterých 
mohou děti skládat různé obrázky.
Rozměr: 33 x 19 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+

MS5040 429 Kč

Magnet Box - Červená kočka
Kovový box obsahuje 9 dřevěných magnetických 
dílků ve tvaru částí kočičího těla. Děti skládají 
kočku v různých polohách podle předloh. 
Procvičují si tak svou prostorovou představivost.
Rozměr: 19 x 20 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+
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DJ03136 735 Kč

Magnetická skládačka 
s tabulkou - černá 
Praktická černá magnetická tabulka na 
zavírání obsahuje 35 magnetek v různých 
tvarech a barvách a 20 vzorových karet. 
Děti si u hry procvičí kreativitu a pozornost.
Rozměr: 30 x 30 x 3,7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DJ03130 755 Kč

Magnetická skládačka 
s tabulkou - bílá 
Praktická černá magnetická tabulka na 
zavírání obsahuje 42 magnetek v různých 
tvarech a barvách a 24 vzorových karet. 
Děti si u hry procvičí kreativitu a pozornost.
Rozměr: 30 x 30 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

MS5001 1340 Kč

Velká magnetická mozaika 
Barevná magnetická mozaika obsahuje 80 
dílků různých tvarů a barev. Děti si mohou 
vytvářet obrázky dle vlastní fantazie a po 
skončení hry dílky jednoduše uloží do dře-
věné krabičky. Víko krabice tvoří magnetická 
podložka, na kterou děti skládají obrázky. 
Rozměr: 30 x 42 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DE12906 375 Kč

Magnetické puzzle Děti
Obsahuje 42 dílků.
Rozměr: 33 x 20,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

DE12907 375 Kč

Magnetické puzzle Medvědi
Obsahuje 42 dílků. 
Rozměr: 33 x 20,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

RO2405466 875 Kč

Magnetická skládačka - Seřaď správně
Jedno dítě si vybere kartu s úkoly a slovně popíše zobrazený předmět a jeho umístění na kartě druhému 
dítěti. Druhé dítě umístí obrázkovou magnetickou kartu podle diktovaných instrukcí na magnetickou 
tabuli. Hra učí uspořádat předměty s použitím pojmů: vedle, nad, pod, nahoru, dolů. Po umístění 
zkontrolujte kartu, zda přiřazení podle instrukcí bylo správné. Děti si mohou role vyměnit a vybere se 
nová karta. Aktivita podporuje sociální dovednosti, posiluje vztahy mezi dětmi, pomáhá vyřešit úkoly 
a porozumět prostorovým pojmům. Balení obsahuje 1 dřevěný stojan se štěrbinou, magnetickou tabuli, 
12 magnetických obrázkových karet a 4 plastové kartičky s úkoly.
Rozměr magnetické tabule: 24 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+
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DJ05601 455 Kč

Kinoptik - Dopravní prostředky
Vyrobte si jedinečného robota z budoucnosti 
pomoci magnetických kousků. Rozpohybujte ho 
použitím proužkovaného archu. Sada obsahuje 38 
magnetických částí, 1 podložku a 2 umělohmotné 
archy. Rozměr: 26,5 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

DJ05602 455 Kč

Kinoptik - Záhrada
Zajímavá magnetická hra založená založena 
na optickém klamu. Výsledný efekt pohybu doplňuje 
proužkovaná fólie, která se položí svisle na čárkované 
obrázky. Pohybováním do stran obrázek vytváří dojem, 
že je v pohybu. K dispozici je 107 magnetických dílků, 
ze kterých si vytvoříte vlastní zahradu. Sada obsahuje 
1 magnetickou tabuli, 2 plastové fólie a návod.
Rozměr balení: 26,5 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

DJ05611 575 Kč

Kinoptik - Roboti
Magnetická hra založena na optické lži. Vytvořte si 
vlastního robota z magnetických dílků a po přiložení 
proužkované fólie uvidíte, co se s robotem děje. 
Robot koulí očima a jeho ozubená kolečka se dostala 
do do pohybu. Hra rozvíjí kreativitu dětí a je vhodná 
pro každého malého zvědavce. Sada obsahuje 60 
magnetických dílků, 1 magnetickou tabuli, 2 plastové 
fólie a návod.
Rozměr balení: 32 x 32 s 4 cm.
Věková kategorie: 6+ 

Magnetická tvář
Tvář může být vyplněna až 85 vtipnými magnetickými 
dílky. Pro inspiraci slouží přiložené šablony.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58488 - Chlapec 449 Kč

GO58492 - Dívka 449 Kč

EPL120620 3050 Kč

Magnetická skládačka s předlohami
Děti mohou ze 116 magnetických dřevěných částí postavit 
různe předměty. Obsahuje 6 šablon s předlohami. 
Uloženo v praktické dřevěné krabici.
Materiál: bříza, překližka, kov.
Rozměry: kolo: Ø 4,4 cm, nejdelší dílek: 
10,3 x 2,5 cm, krabice: 27,5 x 12 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+
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DE13882 425 Kč

Magnetické puzzle
Krtek na cestách 
Obsahuje 31 dílků.
Rozměr: 33 x 20,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DE13886 335 Kč

Magnetické puzzle Krtek MINI 
Rozměr přizpůsoben i menším dětem. 
Obsahuje 27 dílků.
Rozměr magnetické tabulky: 16,5 x 16,5 cm.
Rozměr: 27,5 x 19 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DE13962 375 Kč

Magnetické puzzle - ZOO
Balení obsahuje magnetickou 
tabulku s podstavcem a 41 
dřevěných magnetických dílů.
Rozměr tabulky: 31 x 16,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MS5002 940 Kč

Magnetický box MIDI
Dřevěný stojan, do kterého se umístí obrázek, 
a děti postupně odkrývají jednotlivé části 
podle barvy, kterou určí kostka. Hra procvičuje 
představivost, paměť a slovní zásobu. Balení 
obsahuje 78 obrázků.
Rozměr: 21 x 11 x 19 cm.
Věková kategorie: 5+ 

MD10449 550 Kč

Magnetická čísla 
Sada dřevěných magnetů pro zábavné učení 
čísel a počtů. 
Obsahuje čísla od 0 do 20 a 5 matematických 
znamének. Rozměr: 20 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD10448 550 Kč

Magnetická písmena 
Sada 52 dřevěných magnetů pro zábavné 
učení se písmen a skládání slov. Baleno 
v praktickém dřevěném boxu.
Rozměr: 20 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

JA1010176 1650 Kč

Magnetické tvary 
Každý hráč musí správně vyskládat tvary a barvy podle vzorové karty. Hra 
obsahuje 4 magnetické desky (24 x 24 cm), 16 menších desek (11 x 11 cm), 
64 tvarů a 24 vzorových karet. Hra pro 1 - 4 hráče.
Věková kategorie: 3+

i pro
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MD13550 765 Kč

Magnetické oblékání 
- Chlapec s kostýmy
Panenka s množstvím oblečení, které se na 
panenku přichytává pomoci magnetu. Oblečení 
se dá různě kombinovat. Balení obsahuje 
dohromady 28 dílů. Rozměr: 21 x 29 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 2+

MD14940 655 Kč

Magnetické oblékání 
- Lenka a Lucka
Panenky s množstvím oblečení, které se 
na panenku přichytává pomoci magnetu. 
Oblečení se dá různě kombinovat. 
Balení obsahuje dohromady 60 dílů.
Rozměr: 35,5 x 28 x 3 cm.
Věková kategorie: 2+ 

EPL130199 58 Kč

Magnetická tabulka - Veselá tvář
Zábavná magnetická hra, která procvičuje u dětí 
koordinaci ruky a oka. Pomocí magnetického pera 
děti přesouvají magnetické piliny, čímž na obličej 
dodávají bradu, vousy, vlasy a jiné.
Rozměr: 10 x 12,7 x 1,3 cm.
Věková kategorie: 3+

LU7392 650 Kč

Magnetický box - Oblékáme Lili
Magnetické puzzle poskytují prostor pro fantazii 
a a vymýšlení příběhů. Magnetické oblíkačky 
panenek patří mezi oblíbené dívčí hry. Oblečte 
Lili do zahrady nebo na procházku s pejskem. 
Skládáním obrázků se rozvíjí manuální zručnost 
a kreativita. Box obsahuje 4 pozadí s různým 
motivem a 54 magnetických dílků.
Rozměr boxu: 20,5 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD15164 830 Kč

Magnetické oblékání 
- Júlie a její povolání 
Panenku můžete převlékat do různého oblečení, 
které se přichycuje magneticky. Balení obsahuje 
24 částí oblečení typického pro různá povolání.
Rozměr balení: 29 x 21 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LU02717 625 Kč

Magnetická kniha - Dívčí zábavné obličeje
Poskládejte holčičí tvář podle jedné z kartiček nebo podle vlastních 
představ. Kartónová kniha obsahuje 55 magnetů a 10 kartiček. 
Hra pomáhá rozvíjet kreativní myšlení, jemnou motoriku a zábavu 
prostřednictvím grimas, které můžete napodobit.
Rozměr: 26 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

LU02725 625 Kč

Magnetická kniha - Princezny 
Vzdělávací hra v kartónové knize s magnety princezny. Obsahuje 
55 magnetů a 7 kartiček. Děti oblékají princeznu nejdříve podle 
kartiček z předlohy, a pak mohou zkusit i zpaměti nebo podle 
vlastní fantazie. Hra podporuje kreativitu, jemnou motoriku 
a pomáhá vytvářet vlastní příběh.
Rozměr: 26 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+
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LU02715 625 Kč

Magnetická kniha - Dopravní prostředky
Magnetická kartónová vzdělávací hra s různými dílky, ze kterých si děti 
vyskládají vůz podle kartičky. Zapojit mohou i fantazii a vytvořit si vozidlo 
podle vlastních představ. Hra napomáhá rozvíjet jemnou motoriku, 
koncentraci a rozlišovat jednotlivé části vozidel. Obsahuje 50 magnetů a 18 
kartiček.
Rozměr: 26 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

LU02723 625 Kč

Magnetická kniha - Zvířátka
Magnetická vzdělávací hra v kartonové knize se zvířátky. 
Obsahuje 30 magnetů a 10 kartiček. Stačí otevřít knihu, vybrat 
kartičku a vytvořit stejný obrázek z magnetů jako je na kartičce. 
Dítě může použít vlastní fantazii a vyskládat si různé motivy. 
Hra pomáhá rozlišovat barvy, zvířátka a trénuje paměť.
Rozměr: 26 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

LU02721 625 Kč

Magnetická kniha - Roční období
Uhodněte roční období a poskládejte scenérii tohoto období 
s vhodným oblečením a doplňky. Obsahuje 4 kartičky 
s předlohami postav, 3 scenérie a 48 magnetů.
Rozměr: 26 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

MD19314 710 Kč

Magnetické oblékání - Nejlepší kamarádky 
s mazlíčky 
Balení obsahuje 2 dřevěné dívky, pejska, kočičku, 4 stojany 
a 78 magnetických kousků oblečení a doplňků. Vše je uloženo 
v dřevěné krabičce s posuvným víkem a rukojetí. Aktivita rozvíjí 
koordinaci oko - ruka, jemnou motoriku, podporuje kreativní myšlení 
a představivost.
Rozměr balení: 23 x 25,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ x 

MD14943 845 Kč

Magnetické oblékání - Oboustranné panenky
Oboustranné magnetické figurky se stojany poskytují dostatek kreativity 
pro vytvoření jejich outfitu. Všechny doplňky jsou uskladněny v praktickém 
cestovním balení s rukojetí. Součástí jsou i různé vlasové doplňky.
Balení obsahuje 60 kusů. Rozměr balení: 37 x 29 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

LU301951H 650 Kč 

Magnetický box - Zvířátka na farmě
Děti si vytvářejí vlastní obrázky umisťováním mag-
netických dílků na kovový box. Balení obsahuje 4 
pozadí s různým motivem. Skládáním obrázků se 
rozvíjí manuální zručnost a kreativita.
Rozměr kovového boxu: 20,5 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 3+

122 ks 
dílků
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Magnetické příběhy
Magnetická vzdělávací hra ve formě knihy, kde si na magnetické pozadí děti 
skládají obrázkové magnetky a vytvářejí tak příběh, který pak mohou vyprávět 
spolužákům nebo učiteli. Hra rozvíjí jemnou motoriku, představivost a zlepšuje 
vyjadřovací schopnosti. Součástí jsou i vzorové kartičky, které mohou děti 
používat při skládání nebo je může použít učitel jako zkoušku správnosti při 
výuce předložek (před, za, na, pod ...)
Rozměr krabičky: 26 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

1. PX2009A - Červená Karkulka 415 Kč

2. PX2010A - Farma 415 Kč

3. PX2011A - Oblékání s Aničkou a Tomáškem 415 Kč

4. PX2012A - Ulice 415 Kč

VN82177 2230 Kč 

Magnetické Obrázky 
Balení obsahuje 196 magnetických kusů. Velikost cca 13 cm: 
10 jablek, 10 hrušek, 10 banánů, 10 krav, 10 koní, 10 psů, 
10 koček, 10 balónů, 10 aut, 10 kol, 10 lodí, 10 letadel, 10 chlapců, 
10 děvčat. Velikost 5,3 x 5,3 cm: 42 čísel od 0 - 20. 
Velikost 5,3 x 5,3 cm: 14 interpunkčních znamének. 
Balení v pevné kartónové krabici. Věková kategorie: 5+

i pro

MS5042 695 Kč

Magnet Box - Den a hodiny
Kovový box obsahuje 65 dřevěných 
magnetických dílků s potiskem a také 
minutovou a hodinovou ručičku. Děti 
poznávají čas a zároveň si osvojují 
činnosti, které přísluší k jednotlivým 
částem dne.
Rozměr: 19 x 20 x 1 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro
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DV268028 350 Kč

Dřevěné magnetky - Doprava 
Sada obsahuje 20 ks různých dopravních prostředků.
Rozměr balení: 15 x 14 x 6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DJ03118 385 Kč

Magnetické figurky - Zvířátka 
Balení obsahuje 24 dřevěných magnetek, 
ze kterých se dají poskládat různá zvířátka.
Rozměr balení: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DJ03112 385 Kč

Magnetické oblékání - Kostýmy 
Balení obsahuje 24 dřevěných magnetek, ze kterých se dají 
poskládat různé postavičky ve veselých kostýmech.
Rozměr balení: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DJ03124 420 Kč

Dřevěné magnetky - Zvířátka 
Balení obsahuje 36 ks dřevěných magnetek 
s různými krásnými ilustracemi. Rozměr balení: 
21,8 x 18,8 x 4 cm. Věková kategorie: 2+ 

DJ03111 385 Kč

Magnetky Bláznivá zvířátka 
Dřevěné magnetky, které se dají vzájemně různě kombinovat a tím 
umožňují vytvářet mnoho bláznivých tvorů. Dohromady obsahuje
24 dílů. Rozměr balení: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Dřevěné magnetky
Balení obsahuje 35 dřevěných magnetů 
v různých tvarech a barvách.
Rozměr magnetky: cca 7 x 6 cm.
Rozměr balení: 15 x 18 x 2,8 cm.
Věková kategorie: 3+

DV21273 - Ovoce a zelenina 290 Kč

DV21275 - V lese 290 Kč

MS5037 1005 Kč

Velký magnetický box s figurkami
Dřevěný box obsahuje kovové víko, které slouží jako magnetická tabule, 
na kterou děti ukládají dřevěné magnetické dílky a figurky. Balení 
obsahuje 44 dílků.
Rozměr: 30 x 20 cm. Věková kategorie: 3+

Další magnetky naleznete 
na str. 1005 - 1008.
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MS3009 585 Kč

Magnetické tvary zvířat 
Dřevěné magnetické figurky zvířátek. 
Sada obsahuje 32 ks figurek v různých 
barvách.
Věková kategorie: 2+ 

MS3003 469 Kč

Magnetické dřevěné díly
44 dílů. Rozměr velkého čtverce: 4 x 4 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+

Další magnetky naleznete 
na str. 1005 - 1008.

LR8551 765 Kč

Magnetická stavebnice
- Písmena 
Balení obsahuje 100 pěnových 
magnetických částí, ze kterých se 
dají poskládat písmena malé
i velké abecedy a rovněž číslice.
Rozměr největšího dílu: 5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

i pro

VN50987 280 Kč

Magnetické číslice
Sada 32 magnetických číslic a 5 znamének v dřevěné krabici
s průsvitným víkem. Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm. Věková kategorie: 5+

VN50986 330 Kč

Magnetická písmena
Sada 52 magnetických písmen - 26 malých a 26 
velkých v dřevěné krabici
s průsvitným víkem.
Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

i pro

i pro

Magnetky
Sada v plastovém pytlíku obsahuje 
40 magnetů ve 4 různých barvách.

VN77656 215 Kč

Sada magnetky A
Průměr: 20 mm.

VN77657 280 Kč

Sada magnetky B
Průměr: 30 mm.

i pro

NA342826 890 Kč

Magnetická písmena 
100 magnetických písmen od A po Z.
Rozměr: 7 x 7 cm.

NA342825 480 Kč

Magnetické číslice 
32 magnetických čísel od 0 do 31.
Rozměr: 7 x 7 cm.
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VN86234 175 Kč

Dvoubarevné magnetické žetony 
Sada obsahuje 20 žetonů (červeně / modré).
Průměr: 5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

Magnetická páska
Flexibilní přilnavá magnetická páska. 

Dá se rozstříhat na menší části.

VN99 112 Kč

Magnetická páska 0,7 mm
Tloušťka: 0,7 mm - na papír, karton, atd. 
Šířka: 25 mm. Délka: 1 m.

VN101 139 Kč

Magnetická páska 1,7 mm
Tloušťka: 1,7 mm - pro těžší předměty. 
Šířka: 25 mm. Délka: 1 m.

VN73499 195 Kč

Magnetický papír bílý 
S tímto papírem si můžete vyrobit vlastní 
učební pomůcky. Jednoduše si vystřihnete 
tvar, jaký potřebujete a napíšete na něj 
požadované informace. Papír je také možné 
použít ve většině inkoustových tiskáren. Je 
vodě odolný. Balení obsahuje 5 archů papíru 
ve formátu A4 v bílé barvě. Tloušťka papíru 
je 0,3 mm.
Věková kategorie: 8+

i pro

Další magnetky naleznete 
na str. 1005 - 1008.

NA342344 400 Kč

Samolepicí magnetky
Portrétní magnetky vhodné na fotografie dětí, 
které se na magnetku přilepí díky samolepící 
vrstvě na magnetky. Sada obsahuje 36 ks.
Rozměr: 5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

CD149007 460 Kč

Magnetické štítky 
Sada 20 magnetických štítků, na které 
je možné opakovaně psát a stírat text. 
Tabulka a pero nejsou součástí balení. 
Rozměr: 13,3 x 3,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN73488 315 Kč

Magnetická fólie v 7 barvách 
Vyrobte si magnetky dle vlastní fantazie a po-
třeby. Nakreslete požadovaný tvar přímo na 
fólií a jednoduše jej vystřihněte. Balení obsa-
huje 7 archů fólie ve formátu A4 v sedmi růz-
ných barvách. Tloušťka fólie je 0,7 mm.
Věková kategorie: 8+

BN83651 390 Kč 

Oboustranná závěsná tabule
Magnetická tabule s písmenky. Z jedné strany je 
bílá na psaní s fixy a z druhé strany na psaní
s křídami. Bílá tabule je magnetická.
Rozměr: 42 x 1,5 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+
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Přilnavé tvary
Přilnavé tvary z inovativního materiálu, který přilne k jakémukoliv hladkému 
a plochému povrchu. Můžete je používat opakovaně, aniž by ztratili své 
vlastnosti.
Věková kategorie: 4+

1. LR92857 - 47 ks 1000 Kč

2. LR92856 - 44 ks 705 Kč

3. LR92859 - 74 ks 705 Kč

4. LR92855 - 112 ks 705 Kč

5. LR92860 - 51 ks 930 Kč

6. LR92861 - 51 ks 559 Kč

RO2405469 3480 Kč

Plánování činnosti
- Plánovací tabule
Rozměr: 84,5 x 54,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2402100 570 Kč

Plánování činnosti 
- Magnetické kartičky
Balení obsahuje: 25 karet s rozměrem 
10 x 10 cm, 21 karet s aktivitami, 
4 prázdné karty. 
Věková kategorie: 3+

RO2402101 1630 Kč

Plánování činnosti 
- Plánovací kartičky
Balení obsahuje 30 magnetických 
karet s obrázky (20 x 20 cm). 
Věková kategorie: 3+

RO2404041 790 Kč

Plánování činnosti 
- Magnetické tvary
Balení obsahuje 42 magnetek: 
6 tvarů v 7 barvách. 
Věková kategorie: 3+

RO2995412 85 Kč

Plánování činnosti 
- Nalepovací tvary
Balení obsahuje 42 ks 
nálepek různých tvarů. 
Věková kategorie: 3+

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro
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MC10011 1590 Kč

Pojďte a kreslete si s námi 
Unikátní cvičebnice kreslení pro děti 
s problémy s jemnou motorikou a pro 
děti se zrakovým postižením. Je tištěná 
na speciálních plastových fóliích, což 
zabezpečuje snadnou manipulaci, 
dlouhodobou životnost a mnohonásobné 
použití. Obsahuje 30 dvoustránkových 
cvičení uspořádaných podle složitosti. Každé 
z nich se skládá z reliefní kresby, kterou si 
dítě nejdřív ohmatá a z jejího zrcadlového 
obrazu, který dítě překresluje, přičemž se 
nechává vést liniemi vtištěnými do folie. 
Součástí cvičebnice je manuál s podrobným 
popisem všech třiceti cvičení.

pro nevidomé

MA901397 399 Kč

Kostky Wafle - Sada čísel
s Braillovým písmem 
Obsahuje 39 dílů. Každá číslice je 
označená Braillovým písmem.
Rozměr balení: 36,5 x 36,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

Označení 
Braillovým 
písmem

Senzorický had
Barevná senzorická pomůcka pro rozvoj 
jemné motoriky, fantazie a stimulačního 
doteku. Had se otáčí a ohýbá, čímž poskytuje 
nekonečné množství zábavy. 

1. MR592333 - original (48 cm) 765 Kč

2. MR592335 - průsvitný (17 cm) 120 Kč

3. MR592337 - pěnový povrch (16 cm) 199 Kč

RY15413 490 Kč

Dotykový papír 
Unikátní papír na stimulaci hmatu, který si děti 
mohou vybarvit barvičkami nebo prstovými 
barvami. Mohou prozkoumat 6 různých vzorů 
(kruhy, čtverce, oblouky, vlny). Obsahuje 36 listů.
Rozměr: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ
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GN2118 1920 Kč

Soubor senzorických kroužků 2
Obsah: 5 párů kroužků (každý obsahuje 
stejnou barvu a strukturu), průměr velkého 
kroužku je 27 cm, malého kroužku 11 cm, 
páska na oči, pytlík. Nosnost: 100 kg. 
Věková kategorie: 2+

GN2117 1920 Kč

Soubor senzorických kroužků 1
Obsah: 5 párů kroužků (každý obsahuje 
stejnou barvu a strukturu), průměr velkého 
kroužku je 27 cm, malého kroužku 11 cm, 
páska na oči, pytlík. Nosnost: 100 kg.
Věková kategorie: 2+

Senzorické kroužky

Senzorický materiál, který dětem nabízí možnost ohmatávání rukama i nohama.
Kroužky jsou vyrobeny z kaučuku a používají se v párech se stejnou strukturou - malý na ruce a velký na nohy.

Zároveň jsou velmi příjemné na dotyk. Cílem hry není pouze ohmatávání, ale také popisování hmatových zážitků.
Podobu hry je možno volně přizpůsobit věku každého dítěte. 
 Součástí cvičení s kroužky je : - srovnávání a popisování

                      - rozvíjení hmatové paměti
                    - rozeznávání struktury se zavřenýma očima

Kroužky jsou ve dvou souborech s různým stupněm obtížnosti, které se dají vzájemně míchat.

MR592455 2875 Kč

Senzorické podložky na zem - 4 kusy
Tenké podložky jsou naplněny netoxickou, barevnou 
tekutinou, která během hry mění svůj tvar a tím 
poskytuje kromě hmatového i vizuální zážitek. 
Podložky jsou odolné a mají protiskluzovou spodní 
stranu. Mohou se použít na zemi, stole nebo 
jakékoliv rovné ploše. Rozměr: 60 x 60 cm.
Rozměr 1 podložky: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+

TS1001 955 Kč

Gelové tvary
Děti si určitě oblíbí tyto krásné 
třpytivé pomůcky, se kterými se naučí 
rozeznávat tvary. Jsou naplněné 
barevným gelem, který se při 
manipulaci různě přelévá. Balení 
obsahuje 2 x 6 různých tvarů.
Rozměr: průměr 15 cm. Věková 
kategorie: 3+
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NA337133 780 Kč

Dřevěné lotto - dřevěné tvary
Obrys každého tvaru je vykreslen na kartónových kartičkách, díky čemuž 
se mohou děti seznámit s dřevěnými prvky skládanky) např. hrou, při 
které se zrakem přičleňují prvky ke kartičkám). Následně uložíme tvary 
do pytlíku a karty rozdáme dětem. Každé dítě sahá postupně do pytlíku 
a tam se pokouší najít povrch, který zodpovídá obrysu na jeho kartičce.
Obsah: 24 prvků z hrubého dřeva (4,4 x 6,5 x 0,9 cm), 24 karet 
z hrubého kartónu 8 x 8 cm, pytlík a návod.
Věková kategorie: 2+

GO56968 280 Kč

Doplňovací pexeso 
32 kusové dřevěné pexeso, při kterém je 
třeba doplnit chybějící části kartiček pouze 
pomocí hmatu ze sáčku.
Rozměr kartičky: 6 x 6 cm
Věková kategorie: 3+ 

GO59009 489 Kč

Hledej pár
Děti pomoci 
hmatu rozeznávají 
a vyhledávají předměty. 
Hra obsahuje 12 
dřevěných kousků 
a bavlněnou taštičku. 
Rozměr: 7 - 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO56828 480 Kč

Hmatové pexeso - Polštářky
Naučná hra obsahuje 20 polštářků 
s různým obsahem.
Rozměr polštářku: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

TS1002 920 Kč

Gelové číslice
Ohebné číslice jsou naplněné barevným gelem, který se při 
manipulaci různě přelévá. Zajímavá didaktická pomůcka. 
Balení obsahuje číslice 0 - 9.
Výška: 15 cm. Věková kategorie: 3+

DJ06214 150 Kč

Tactile - Zvířátka
Balení obsahuje 9 dřevěných tvarů 
znázorňujících zvířátko, dřevěné kolo s ručičkou 
a látkový pytlík. 
Rozměr balení: 14 x 14 x 3 cm. 
Věková kategorie: 3+
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DJ08135 699 Kč

Na farmě - hmatová hra 
Zajímavá hra k procvičení hmatu. Vytáhněte ze sáčku předmět, na 
který ukáže šipka bez toho, aniž byste se podívali - pouze pomoci 
hmatu. Balení obsahuje 15 figurek a ruletu z kartonu.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DJ08129 515 Kč

Zvířátka - hmatová hra 
Skvělá hra, u které si děti procvičí svůj hmat. Vytáhněte ze sáčku zvířátko 
s takovým povrchem těla, na který ukáže šipka bez toho, aniž byste se 
podívali - pouze pomoci hmatu. Balení obsahuje 18 kartiček z kartonu 
(6 x 6 cm) a kartonovou ruletku. Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE6989 1300 Kč

Krabička na hmatová cvičení 
Napínavá hra, při které dítě objevuje svět pomocí hmatu 
a sluchu. Dva otvory z textílií slouží jako vstup pro ruce, 
dvě čočky na vrchní straně dovolí očím tušit, co se 
ukrývá uvnitř a přes trychtýř můžou děti naslouchat. 
Rozměr: 25 x 43 x 30 cm. 
Věková kategorie: 2+

LR9075 640 Kč

Hmatové tvary 
Kapsa plná zábavy! Děti si procvičují 
jemnou motoriku, rozeznávání tvarů 
a různých povrchů. Balení obsahuje 
20 různých tvarů a 10 karet s úkoly. 
Rozměr tvarů: 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EI3049 710 Kč

Hmatové polštářky
Drsné, hladké nebo jemné? Pomocí těchto 
polštářků si děti procvičí při různých hrách 
a aktivitách svoji slovní zásobu a spojení 
s hmatovými vjemy. Balení obsahuje 10 párů 
polštářků z různého materiálu, (hrbatý, 
chlupatý, se žmolky, hrudkovitý, rýhovaný, 
tvrdý, drsný, kluzký, hladký a jemný), velikosti 
5 až 8 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2209689 650 Kč

Hmatově - zraková hra - Předměty
Všechny dílky jsou umístěny v bavlněném sáčku. Hra nabízí různé možnosti 
hraní. Vyberte si figurku ze sáčku a pokuste se přiřadit k vhodnému tvaru na 
hrací desce. V sáčku najděte určitý tvar a vložte jej na správné místo. Zadejte 
instrukce spoluhráči tak, aby dokázal najít a přiřadit hledaný předmět. Hra je 
vhodná pro 2 - 4 hráče. Balení obsahuje březovou hrací desku z překližky, 
2 vrstvy: 16 dřevěných vyjímatelných dílků a spodní vrstvu s obrázky 
a bavlněný pytlík.
Rozměr hrací desky: 24,5 x 24,5 cm. Věková kategorie: 3+
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DV262413 680 Kč

Najdi hmatem - Zábavné tvary 
Didaktická hra, kde úkolem je identifikovat a popsat předmět, 
který má dítě v ruce. Existuje množství alternativ, jak využívat 
tyto zábavné tvary na různé způsoby hry.
Rozměr balení: 15 x 16 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+ 

AK20410 719 Kč

Maxi hmatové pexeso - Každodenní život
Populární hra obohacena o různé hmatové textury, 
z každodenního života. Pomáhá procvičovat paměť, postřeh, 
hmat a motoriku. Cílem hry je najít stejné dvojice. Vyhrává ten, 
kdo má na konci nejvíce shodných dvojic. Inspirováno metodou 
Montessori. Sada obsahuje 34 kartiček.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20411 719 Kč

Maxi hmatové pexeso - Příroda
Populární hra obohacena o obrázky z přírody a okolí kolem 
nás. Pomáhá procvičovat paměť, postřeh, hmat a motoriku. 
Cílem hry je najít stejné dvojice. Vyhrává ten, kdo má 
na konci nejvíce shodných dvojic. Inspirováno metodou 
Montessori. Sada obsahuje 34 kartiček.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20615 610 Kč

Hmatové domino - Různé tvary
Výborná pomůcka na rozšíření zrakových 
a hmatových schopností. Jedna strana 
znázorňuje klasické domino a druhá různé tvary. 
Obě strany jsou pokryty tlustou texturou na 
rozlišení. Sada obsahuje 28 kartiček. 
Rozměr: 13 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO59004 875 Kč

Povrchy II
Paměťová hra určená k rozeznávání různyćh 
povrchů. Bavlněný pytel obsahuje 32 ks
s 16 různými povrchy, které děti rozlišují 
hmatem a tak hledají páry. 
Průměr 1 ks: 4 cm.
Věková kategorie: 3+

NA337136 830 Kč

Dotekové domino
Klasická hra pro 2 - 6 dětí v provedení pro 
rozvoj hmatového vnímání. Balení obsahuje 
24 dřevěných domin s 8 různými povrchy.
Rozměr 1 domina: 7 x 3,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE6570 745 Kč

Pomůcka na hmatové cvičení
Rozpoznáte předměty pouze po hmatu? Stabilní dřevěná 
stěna má otvory se dvěmi rukávy, které končí 
v textilním pytlíku, do kterého se dají umístit různé předměty. 
Děti pak pomoci hmatu hádají, co drží v ruce. Skvělá 
pomůcka k procvičení smyslů. Rozměr: 40 x 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+
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GO56895 440 Kč

Povrchy
Paměťová hra zaměřená na rozeznávání různých povrchů. Hra 
obsahuje 10 různých povrchů, které děti poznávají podle hmatu 
a tak hledají jejich správné místo na podložce.
Vyrobeno ze dřeva. Rozměry podložky: 29 x 13 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NA337037 1100 Kč

Tactilo - malá hmatová hra
Hmatová hra je založená na podobných principech jako velké Tactilo, 
dřevěné prvky však nevytváří páry. Karty jsou vyrobeny z lepenky 
a všechno je uloženo v kartónové krabici. Obsah: 25 různých tvarů 
ze dřeva (přibližně 3,5 cm), 5 karet 21 x 13,5 cm, návod, kartónovou 
krabici. Věková kategorie: 4+ 

BE22396 830 Kč

Dotyková hra
Tato edukační hra je určena k rozeznávání 
tvarů pomocí dotyku a zároveň procvičuje 
paměť. Díky různým možnostem hry a stupně 
náročnosti je vhodná pro různé věkové 
skupiny dětí. Hra je určena pro 1 až 5 hráčů 
ve věku od 3 let. 
Obsahuje 8 dřevěných tvarů, 32 dřevěných 
kartiček (4,5 x 4,5 x 0,4 cm) a 3 látkové 
pytlíky. 
Věková kategorie: 3+

OW10004 750 Kč

Canoe Hmat
Sada obsahuje: 16 dřevěných kostek se znaky, které vystupují 
do prostoru, 4 kostky bez znaků a pásku na oči. Vše je baleno 
v plátěné kapse. Sada stimuluje hmatové vnímání, zdokonaluje 
schopnost soustředění a rozvíjí plánování a představivost. 
Hmat je nejdůležitějším smyslem, kterým děti poznávají svět 
kolem sebe. Jak hrát: Zavažte dítěti oči a vytvořte nějakou 
posloupnost z kostek. Dítě hmatem zkontroluje vytvořenou 
posloupnost a ze zbylých kostek se snaží vytvořit stejnou 
posloupnost.
Rozměr kostky: 4 x 4 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

NA343000 940 Kč

Tactiform - hmatové aktivity 
Děti se naučí hmatem rozpoznávat různé textury a tvary. Balení obsahuje 2 plastové 
tabulky, 32 plastových dílů se 4 texturami (6 x 3 x 0,3 cm) a látkový sáček.
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ
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DJ07117 415 Kč

Hmatové puzzle
Jedinečné puzzle s tématikou farmy 
procvičuje pozorovací schopnosti a hmatové 
vnímání. Balení obsahuje 12 dílů.
Rozměr : 70 x 50 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Vkládací dotykové puzzle
Dřevěné, třídílné vkládací puzzle v provedení 
na podporu rozvoje hmatového vnímání. 
Rozměr: 30 x 12 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

1. NA330098 - Farma 455 Kč

2. NA330134 - Na vodě 455 Kč

Hmatové puzzle
Puzzle obsahuje 20 dílů.
Rozměr: 65 x 50 cm.
Věková kategorie: 3+

1. LU02772J - Život na farmě 555 Kč

2. LU02773J - Život na ledě 555 Kč

3. LU02774J - Život v ZOO 555 Kč

RO2995004 555 Kč

Psaní na záda 
Hra je určená k rozvoji hmatového vnímání 
a k vizuální představivosti. Naučí děti 
popisovat směry, tvary a prostorové vztahy. 
Úkolem dítěte v této hře je identifikovat, 
jaký obrázek mu byl nakreslený na záda. 
Obsahuje 64 karet a manuál. 
Věková kategorie:4+ 
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LH40403 765 Kč

Kinetický písek Sand Alive - 5 kg 
Velké balení ideální pro předškolní zařízení. 
Písek se přesype mezi prsty, ale zároveň 
je pevný na kreativní a zábavné tvarování 
a stavění.
Rozměr balení: 18 x 14 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LH40402 260 Kč

Kinetický písek Sand Alive 
- Sada
Sada obsahuje: 1 kg písku, 4 formičky 
světových staveb a 5 nástrojů na 
modelování. Písek se přesype mezi 
prsty, ale zároveň je pevný na kreativní 
a zábavné tvarování a stavění.
Rozměr balení: 18 x 14 x 8 cm.
Rozměr formiček: 14 x 14 cm.
Věková kategorie: 3+ 

SensorySand
Věková kategorie: 3+

JH13110 - 1 kg 400 Kč

JH13109 - 2,5 kg 840 Kč

JH13108 - 5 kg 1240 Kč

SensorySand

Terapeutický účinek tekoucího písku vede k relaxaci a nabízí spoustu zábavy. 
Písek má tekoucí vlastnosti a je možné ho i tvarovat. Nelepí se na povrchy ani na ruce a nevysušuje se. Skládá se z 

křemenného písku a silikonového oleje. Vše je ve směsi. Vyhýbejte se vnějšímu použití a vodě. Pokud písek navlhne, nechte ho 
vysušit a jeho vlastnosti se zcela vrátí.
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Mad Mattr
Hmota Mad Mattr je super jemná modelovací hmota, se kterou vytvoříte téměř cokoli. Její unikátní a netoxické složení na přírodní bázi 

způsobuje, že hmota se při natahování nerozpadá, ale vytváří strukturu, která je podobná žvýkačce, či pavučině.
Hmota Mad Mattr dokonale spojuje vlastnosti pěnoviny Bubber a písku Kinetic Sand - kreativní díla drží dokonale

svůj tvar, jako v případě Bubber a zároveň při modelování se hmota natahuje a přelévá, jako při Kinetic Sand.
Je to kreativní hmota do interiéru, která nevysychá, nerozsypáva se, není mastná a nezanechává nepořádek.

Zároveň působí antistresově, má relaxační účinky a procvičuje jemnou motoriku.
Neobsahuje alergeny ani lepek.

Mad Mattr
Balené v praktických uzavíratelných sáčcích.
Váha: 283 gramů.
Rozměr balení: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Věková kategorie: 3+

DS210300 - Červená 415 Kč

DS210400 - Růžová 415 Kč

DS210500 - Fialová 415 Kč

DS210600 - Modrá 415 Kč

DS210700 - Zelená 415 Kč

DS210800 - Tyrkysová 415 Kč

Revoluční 
modelovací hmota

DS194100 315 Kč

Hmota Mad Mattr - Sada tvarovek 
Sada obsahuje formy na vytváření různých tvarů: 
trojúhelník, šestiúhelník, čtverec, hvězda, kruh, 
domeček. Z nich si můžete vytvářet různé 3D díla.
Rozměr belení: 9,5 x 12 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DS220800 1090 Kč

Hmota Mad Mattr - Box pomůcek 
Sada obsahuje 20 různých pomůcek k vytvoření 
různých typů cihliček. Součástí je i cca 140 g 
červené a cca 140 g modré hmoty Mad Mattr.
Všechno je baleno v praktickém úložném boxu.
Věková kategorie: 3+ 
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PX0364A 505 Kč

Pexeso pro uši 
První pexeso, při kterém se do hry zapájí i sluch a přecvičuje 
se sluchová paměť. Ůkolem dětí je hledat 2 stejné zvuky, 
ukrývající se ve zvukových kostkách. Děti si mohou zahrát 
i klasickou verzi „pexesa pro oči“ a taky náročnější verzi 
s použitím hrací desky a kostky. Hru mohou hrát i nevidomé 
děti nebo děti s poruchou zraku. Věková kategorie: 5+

LE6766 945 Kč

Zvukové pexeso 
Porovnej zvuky! Hra procvičuje sluchovou paměť. 
Úkolem dětí je hledat 2 stejné zvuky. Balení obsahuje 
12 dřevěných dóz s víkem. Ve 2 dózách se nachází stejný 
obsah, děti po zatřesení dózy musí najít 2 stejné zvuky, 
tedy 2 dózy se stejným obsahem. Dózy obsahují kovové 
kuličky, skleněné korálky nebo malé zvonečky. 
Průměr: 5 cm. Věková kategorie: 3+ 

GO56683 669 Kč

Zvukové pexeso 
12 kusové dřevěné zvukové pexeso. Úkolem 
dětí je najít dva stejné zvuky.
Rozměr bloku: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO56684 759 Kč

Váhové pexeso 
12 kusové dřevěné váhové pexeso, kde je 
úkolem dětí najít dva stejně těžké bloky.
Rozměr bloku: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DJ08482 450 Kč

Zvuková hra se zvířátky
Zábavná hra s dvojicemi zvířátek. Hrací deska je 
doplněna o žluté zvukové kvítky, které představují 
zvuky jednotlivých zvířat. Podle zvuku hráč přiřadí 
zvířátko, které najde mezi kartičkami. Výborná hra 
na procvičení paměti na základě sluchu.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

NA337143 970 Kč

Moje první zvukové Lotto
Úkolem je identifikace 30 zvuků a jejich naznačení na hrací kartě zobrazující 
každodenní život - kuchyně, jídelna, ložnice, koupelna, ulice, park. Vhodná pomůcka 
k rozvoji pozorovacích schopností, slovní zásoby, zvukové paměti, komunikačních 
schopností. Možno hrát samostatně a nebo ve skupině do 6 dětí. Obsah: 
6 laminovaných hracích karet, 30 plastových žetonů a 30 minutové CD.
Rozměr karty: 33 x 23 cm.
Věková kategorie: 2+ 

CD846032 715 Kč

Obličeje a emoce - lotto
Lotto zkoumá výraz tváře a zvuky emocí. Děti přiřazují 
žetony na obrázky na základě přehrávaného CD. 
Balení obsahuje 12 kartiček, 120 žetonů a audio CD. 
Rozměr kartičky: 14 x 21,5 cm. CD je v anglickém 
jazyce. Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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2. Zvuky přírody
BO11040 725 Kč

1. Zvuky zvířátek
BO11000 725 Kč

3. Každodenní zvuky
BO11010 725 Kč

CD se zvuky
poslouchej a hledej
Plastový kufřík obsahuje 1 CD s 18 
originálními zvuky a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázků, (každý je dvakrát), 
které se dají přiřadit k daným zvukům. 
Hlavní myšlenkou hry je rozlišení zvuků 
a přiřazování kartiček ke správným zvukům. 
S kartičkami se dá hrát i lotto - 18 párů 
kartiček. Věková kategorie: 3+

ED522821 1150 Kč

Sada hmotnostních válečků
Souprava tub inspirovaných závažím ve formě tabulek, které používala Maria Montessori. 
Tuby tvoří skupiny po 6 párech s různou hmostností, přičemž tuby té samé skupiny váží stejně. 
Didakticky se využívají na rozvoj dětské představy o hmotnosti. Tuby nevážíme na váhách, ale 
umísťujeme je do otevřené dlaně. „Vážení se uskutečňuje prostřednictvím lehkých vertikálních 
pohybů dlaně při jemném ohnutí ruky.“ Obsah: 6 párů tub s různou hmotností, spolu 12 tub 
z umělé hmoty, dřevěný podstavec s otvory 38 x 13 cm. 
Věková kategorie: 3+

ED522806 1090 Kč

Sada zvukových válečků
Zlepšování sluchu dětí pomoci těchto tub může mít poutavou formu. Souprava 
obsahuje 12 tub, které vypadají stejně, jsou ale naplněny různými materiály, 
takže dvě tuby vydávají stejný zvuk. Některé znějí tiše a jemně, jiné výrazně 
a hlasitě. Didakticky mohou být využity na mnoho způsobů. Klasickým je 
tvoření párů z tub - tak jako v cvičeních s tubami v Montessori. Dítě postupně 
třese tubami a pokouší se objevit stejný zvuk a tak sestavit páry. Když chceme 
, aby dítě mohlo pracovat samostatně, označíme spodní část tub, které patří 
do páru stejnými nálepkami (např. barevná kolečka, nebo různá čísla). Po 
splnění úkolu může dítě samo zjistit, jestli vytvořilo správné páry. Když už je 
dítě schopné vytvářet páry - seřazujeme zvuky od nejtiššího po nejhlasitější. 
Demonstrujeme významy pojmů: tichý-hlasitý, tichý-tišší-nejtišší, hlasitý- 
hlasitější-nejhlasitější. Obsah:6 párů tub s různými materiály, dohromady 
12 tub z umělé hmoty dřevěný podstavec s otvory 38 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

OT100 320 Kč

Moje první zvukové lotto
Vhodná pomůcka na rozvoj zvukové paměti. Obsah: 4 
hrací desky, 24 zvukových karet, šestidílná hádanka. 
Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm. Věková kategorie: 2+
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NA337223 1150 Kč

Zvukové loto - věci kolem nás
Ve čtyřech verzích - vždy za sebou, ale pokaždé v jiném 
pořadí - zazní z kazety 36 zvuků z běžného života. Děti 
zvuky přiřazují k odpovídajícím obrázkům na kartách 
a označují je červenými žetony. Díky měnícímu se pořadí 
zvuků zůstává hra stále nová a napínavá. Karty s obrázky 
jsou vyrobeny z pevného kartonu, žetony z plastu. 
Obsahuje 1 CD se šestatřiceti zvuky ve čtyřech verzích, 
12 karet s obrázky o rozměrech 25 x 9 cm, 40 žetónů 
o průměru 3 cm. Věková kategorie: 2+

NA337131 1125 Kč

Zvukové loto - situace
Z CD zazní 48 zvuků z různého prostředí. Děti přiřazují 
zvuky k odpovídajícím kartám (zahrada, kuchyně, ulice, 
křižovatka, les a pláž). Zvuky znějí v šestí verzích, 
vždy v jiném pořadí. Když děti uslyší zvuk, položí žeton 
na původce zvuku na kartě. Obsahuje 1 CD, 6 karet 
s obrázky o rozměrech 33 x 22 cm a 50 žetónů 
o průměru 3 cm. Věková kategorie: 4+

CD846008 730 Kč

Zvuky mimo dům
Úkolem dětí je rozeznávání zvuků, které slyší ve svém okolí. Děti vytváří asociace 
mezi zvuky, které slyší a obrazem toho, co je vytváří. Děti poslouchají CD a ukládají 
žetony na obrázky, které reprezentují odposlechnutý zvuk. Hra obsahuje 12 karet 
14 x 21 cm s 8 obrázky, 120 žetonů a CD. CD je v anglickém jazyce.
Věková kategorie: 4+

CD846006 730 Kč

Domácí zvuky
Úkolem dětí je rozeznávání zvuků, které slyší 
v domácnosti. Děti vytváří asociace mezi zvuky, které 
slyší a obrazem toho, co je vytváří. Hra obsahuje 12 karet
14 x 21 cm s 8 obrázky, 120 žetonů a CD.
CD je v anglickém jazyce.
Věková kategorie: 4+

BE30177 1555 Kč

Smysly - prostředí kolem nás 
Hra rozvíjí logické myšlení, jazykové schopnosti 
a smyslové vnímání. Tato hra se dá hrát různými 
způsoby, buď jako paměťová hra nebo pomocí 
kostek. V každém z těchto případů je výsledkem 
jednoduché vysvětlení a pochopení jak nám 
slouží smysly při vnímání jevů kolem nás. Hra je 
určena pro děti od 4 let. Obsahuje 48 dřevěných 
kartiček (6,4 x 6,4 x 0,7 cm), 2 kostky se symboly 
a dřevěnou krabici. 
Hra je určena pro 1 až 6 hráčů.
Věková kategorie: 4+

MD12505 970 Kč

Domek se zvukem
Dřevěný domeček obsahující 4 různé znějící domovní 
zvonky, 4 rozdílné klíče se zámky a 4 obyvatelé. Klíče 
jsou připevněny k domu, aby se neztratily a ručka 
umožňuje domeček pohodlně přenášet. AAA baterky 
nejsou součástí balení.
Rozměr: 18 x 23 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+
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LR3776 740 Kč

Bzučáky se světlem 
Sada obsahuje 4 bzučáky, které po stlačení 
vydávají zvuky a světla. Dají se využít 
u různých třídních aktivit nebo diskuzích. 
Bzučáky jsou napájeny 2 bateriemi typu AAA 
(nejsou součástí balení).
Průměr: 9 cm. Věková kategorie: 3+

LR3775 619 Kč

Bzučáky - zvířátka 
Sada obsahuje 4 bzučáky, které
po stlačení vydávají zvuky domácích zvířat. 
Dají se využít u různých třídních aktivit nebo 
diskuzích. Bzučáky jsou napájeny 2 bateriemi 
typu AAA (nejsou součástí balení).
Průměr: 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AK20600 890 Kč

Čich: Ovoce a jeho vůně 
Hra je určena k rozvíjení smyslů, konkrétně čichu, 
na základě rozlišování vůní různého druhu ovoce. 
Obsahuje 12 uzavíratelných tub s vůní (vůně vydrží 
minimálně 3 roky), 12 druhů ovoce + 24 fotografií těchto 
12 druhů ovoce (vcelku a rozkrájeného). Zařazení 
reálných fotografií umožňuje vybudovat zrakově - 
čichové spojení mezi ovocem a jeho vůní, čímž se 
rozšiřují znalosti o ovoci. Na bočních stranách kartiček 
je pětibarevný pás sloužící jako vlastní kontrolní 
systém opravování. Vůně vydrží až 4 roky v případě, 
že se tuby po každém použití zavřou. Intenzita vůně je 
samozřejmě časem méně intenzivní.
Rozměr kartiček: 7 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM

AK20610 680 Kč

Smysly
Hra se skládá z 50 fotografií o smyslech. Je rozdělená do: 
10 hlavních karet (zdvojených) s fotografiemi jednotlivých pěti 
smyslových orgánů a 40 kartiček s fotografiemi vjemových 
situaci, které představují pět smyslů v reálném životě. Na 
základě hlavních karet má dítě identifikovat a seskupit 
8 fotografií, které odpovídají jednotlivým smyslům. Novinkou 
je kostka s obrázky, která určuje, kterou asociací má dítě začít 
a kterou pokračovat. Tímto získává tato didaktická hra širší 
rozměr. Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

tematická 
kostka v balení 
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NA336031 980 Kč

Naše smysly 
Naučná hra k objevení 5 smyslů a jejich 
funkcí. Rozvíjí slovní zásobu a seznamuje 
děti s předměty nebo situacemi z běžného 
života a okolí. Hru lze hrát 3 způsoby 
- v jazykové hře děti popisují jevy na 
obrázcích, v třídící hře přiřazují obrázky 
s jevy k žetonům s obrázky smyslových 
orgánů a v poslední hře Lotto mají na výběr 
hru s jednim nebo s pěti smysly - kdo první 
zaplní svou kartičku?
Balení obsahuje: 35 kartiček s obrázky 
(24 x 18 cm), 5 oboustranných lotto karet 
(24 x 18 cm), 25 kartiček s fotografiemi 
(8 x 7 cm), 5 okrouhlých žetonů (průměr 
6 cm) a instrukce. Věková kategorie: 4+ 

RO2995010 520 Kč

Probuď své smysly 
Děti přiřazují k vyobrazenému smyslu 
odpovídající obrázek. Na své tabulce 
označují, jaké pocity mají z daného objektu 
na obrázku. Zároveň zjišťují, že ne každý má 
stejné vnímání vůní a chutí. Balení obsahuje 
5 karet se smysly (5 x 7 cm), 40 karet 
s objekty (5 x 5 cm), 50 barevných plastových 
žetonů a 6 tabulek se smajlíky.
Rozměr balení: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

VN9881 315 Kč

Předlohy
pro Dřevěné kostky
10 plastových oboustranně 
potištěných karet
o rozměru 18 x 18 cm. Určeny 
k dřevěným kostkám (VN9880).
Věková kategorie: 6+

VN9880 740 Kč

Dřevěné kostky
Všechny kostky mají 5 stran 
s modrým vzorem a 1 stranu 
čistou. Děti tak mohou pomocí 
správné kombinace vytvářet 
různé geometrické tvary a vzory. 
Obsah sady: 1 dřevěná podložka
(21,5 x 21,5 cm), 16 velkých 
dřevěných kostek (4,5 cm).
Předlohy se prodávají 
samostatně.
Věková kategorie: 6+

BE21030 1390 Kč

Dřevěné mozaikové kostky 
Mozaika obsahuje 30 dřevěných kostek v šesti barvách.
Rozměr kostky 3,5 x 3,5 cm baleno v dřevěné krabičce,
součástí je 10 kartiček s úkoly podle obtížnosti. 
Mozaika nabízí dětem nespočet možností využití.
Rozměr balení: 23,2 x 19,7 x 5,7 cm.
Věková kategorie: 4+
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